What was the situation before the initiative? (the problem)
Describe in no more than 500 words, the problem to which the initiative was a solution, including
major issues, trends and conditions, as well as which social groups were affected.

สภาพปัญหา
สภาพปัญหาภายในองค์ กร
1. บุคลากรของหน่วยงานสรรพากรส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ดา้ น
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่เป็ นอย่างดี แต่ยงั ไม่สามารถนํามาปรับใช้ในด้านการให้บริ การแก่ประชาชนผู ้
เสี ย ภาษี และไม่ สามารถถ่ า ยทอดความรู้ ป ระสบการณ์ ที่ มีอยู่แก่ บุ คคลอื่ นได้เต็ม ตามศัก ยภาพของ
บุคลากรแต่ละคน ซึ่ งจะสามารถกระทําได้ หากได้รับการส่ งเสริ มหรื อพัฒนาที่ดีและอย่างต่อเนื่ อง
2. การปฏิบตั ิงานด้านการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรต้องใช้ขอ้ มูล ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบตั ิซ่ ึงมีเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นหน่วยงานจึงจําเป็ นต้องพัฒนาบุคลากรในเชิงปฏิบตั ิงานจริ ง
และบริ หารจัดการความรู ้ อย่างเป็ นระบบ(Knowledge Management) โดยนําความรู้ประสบการณ์จาก
บุคลากรอาวุโส มารวบรวมเป็ นหมวดหมู่ และให้ส อนงานแก่บุ ค ลากรรุ่ นใหม่ เพื่ อให้บ ริ ก ารแก่
ประชาชนอย่างเหมาะสม และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
สภาพปัญหาภายนอกองค์ กร
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสรรพากร ด้านการให้บริ การแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
รับชําระภาษี การให้คาํ แนะนําปรึ กษาด้านภาษีอากร และบริ การอื่นๆ เป็ นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ต้องรอ
คอยนานในการรับบริ การ การให้บริ การมิได้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้เกิดปั ญหาการร้องเรี ยนด้าน
พฤติกรรมการให้บริ การของเจ้าหน้าที่อยูเ่ สมอ
สํ านักงานสรรพากรภาค 7 จึงจัดตั้ง ศูนย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 ( RD Service Center ) โดย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่มีอยูน่ าํ สู่ ภาคปฏิบตั ิ
ในการให้บริ การประชาชน พร้ อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สู่บุคคลอื่นได้ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ ใหม่ที่ดีลบล้างภาพลักษณ์เก่าที่ไม่ดีจากใจของผูร้ ับบริ การ โดยสํารวจความต้องการของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การ นํามาพัฒนามาตรฐานการให้บริ การ พร้อมทั้งนําระบบเทคโนโลยีมาช่วยอํานวย
ความสะดวก และพัฒนาสถานที่ให้บริ การ เพื่อให้บริ การที่เป็ นเลิศแก่ประชาชน

What is the initiative about? (the solution)
In no more than 500 words, summarize the achievement(s) implemented; how the impact was
measured, quantitatively and qualitatively, and who benefited from it.
Please note that the summary should be in narrative, not point form.

วิธีการแก้ ไขปั ญหา
จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า วเป็ นที่ ม าของแนวคิ ด การแก้ไ ขปั ญ หา โดยดํา เนิ น การโครงการ
สํ านักงานบริ การขวัญใจประชาชน ( Service Excellence Tax Office ) ซึ่ งได้กาํ หนด Roadmap ในการ
ดําเนินการตั้งแต่ปี 2552 – 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ให้บริ การ และพัฒนากระบวนการ
ทํางาน พร้อมส่ งมอบบริ การที่เป็ นเลิศแก่ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงาน วิธีดาํ เนินการดังกล่าว
จะเน้นการพัฒนาบุ ค ลากรอย่า งต่อเนื่ องเพื่อให้เป็ นคนดี คนเก่ ง และคนมี เสน่ ห์ ด้วยการบูรณาการ
แนวคิดการยกระดับการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) การปรับกระบวนทัศน์การ
ทํางานของข้าราชการ พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ หลักพื้นฐานการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และหลักการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM : Customer Relation Management)
เพื่อยกระดับการให้บริ การของหน่วยงานสรรพากร ให้มีภาพลักษณ์การให้บริ การที่ดีอย่างเป็ นรู ปธรรม
เปลี่ยนบทบาทให้บริ การ จากเชิ งรับเป็ นเชิ งรุ ก และส่ งมอบบริ การในรู ปแบบการบริ การที่ตอบสนอง
ตรงตามความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การแต่ละคน เมื่อได้ดาํ เนิ นการทุกด้านจนกระทัง่ มีความ
พร้อมสําหรับการให้บริ การแล้ว จึงนําไปสู่ การจัดตั้ง ศูนย์ บริการพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center)
ในปี 2555 ซึ่ งเป็ น Year Of Service Excellent ตาม Roadmap ของโครงการสํ านักงานบริการขวัญใจ
ประชาชน ( Service Excellence Tax Office )
ศู นย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสาร การให้คาํ แนะนําปรึ กษา การบริ การด้านอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็ นช่องทางการสื่ อสาร และเสี ยง
สะท้อนจากผูร้ ับบริ การสู่ ผใู้ ห้บริ การ ซึ่ งจะเป็ นการพัฒนาบุคลากรสู่ ที่ปรึ กษามืออาชี พ และพัฒนา
หน่วยงานสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Integrated Learning Organization ) การดําเนินการดังกล่าว
จะเน้นสร้างการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยดําเนินการทุกหน่วยงานในท้องที่สํานักงาน
สรรพากรภาค 7 ได้แก่ สํานักงานสรรพากรภาค 7 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 8 พื้นที่ และสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขา 77 สาขา รวมทั้งสิ้ น 86 หน่วยงาน ซึ่ งครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ
พิษณุโลก สุ โขทัย ตาก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร และนครสวรรค์ พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานประมาณ 1,200 คน เพื่อให้บริ การประชาชนผูเ้ สี ยภาษี ในท้องถิ่นประมาณ 441,000 คน
การดําเนิ นการได้นาํ กระบวนการจัดการ RD HOUSE มาปรับใช้ในการบริ การข้อมูลข่าวสาร
การให้คาํ แนะนําปรึ กษา และการให้บริ การอื่นๆ คือ 3S 3P และ 1K ดังนี้
3S
Service Mind เป็ นแนวคิดการให้บริ การประชาชนและบุคลากรในยุคสมัยใหม่ มีศิลปะการส่ ง
มอบบริ การ และ บริ การจากใจ โดยให้ผรู ้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง
Service Standard เป็ นมาตรฐานการให้บริ การแต่ล ะกระบวนการ (Standard Process)
มาตรฐานทางกายภาพ (Physical) มาตรฐานของผูใ้ ห้บ ริ ก าร (Protocol) และมาตรฐานการรั บ มื อกับ
ปั ญหา
Service Culture เป็ นการการสร้าง RD Culture ด้วยรหัส SMILE ( S : Service Mind
M : Marvelous I : Impression L : Lively E : Excellence ) สร้างพฤติกรรมของผูบ้ ริ การ ที่เป็ น
เอกลักษณ์ และเป็ นสากล แสดงออกถึงวัฒนธรรมการให้บริ การของกรมสรรพากร
3P
People พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็ น คนเก่ง คนดี คนมีเสน่ห์ รอบรู้ในงานของตนเอง การ
ให้บริ การเป็ นเลิศการแบ่งปั นความรู ้ อยูใ่ นวัฒนธรรมการให้บริ การ เดียวกันมี Behavior ที่เหมาะสมเป็ น
เอกลักษณ์ของกรมสรรพากร
Place พัฒนาพื้นที่ ใ ห้บ ริ ก ารให้ได้ม าตรฐาน โดยคํานึ ง ถึ งความสะดวกของประชาชนและ
บุคลากรในหน่วยงานเป็ นหลัก ผูร้ ับบริ การได้รับความสะดวกสบาย และรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อต้องรอ
โดยดําเนินการอย่างเหมาะสม ตามสภาพของแต่ละพื้นที่
Process พัฒนากระบวนการให้บริ การให้มีความสะดวกรวดเร็ วทันสมัย โดยบริ หารจัดการ
ระบบข้อมูล เอกสารต่างๆ ตลอดจนการสื่ อสารที่ใช้ IT เป็ นแกนนํา
1K
Knowledge Management บริ หารจัดการความรู ้อย่างเป็ นระบบ ง่ายต่อการสื บค้นอยูใ่ นรู ปแบบ
ที่น่าสนใจและทันสมัย มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยจัดองค์ความรู ้สาํ หรับให้บริ การบุคลากรใน
หน่วยงานตามภารกิจงาน เช่น ภารกิจกํากับดูแล ภารกิจกฎหมาย ภารกิจจัดเก็บและคืนภาษี เป็ นต้น จัด
องค์ค วามรู ้ สํ า หรั บ ประชาชนในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ พระราชบัญ ญัติ ข้อ มู ล ข่ า วสารและข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ
กรมสรรพากร สําหรับการเผยแพร่ องค์ความรู ้จะเผยแพร่ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ให้เข้าใจง่าย ในระบบภาพ
และเสี ย ง ในรู ป แบบของวีดีท ศั น์ และรู ป แบบอื่ นๆ โดยใช้ทุ ก ช่ อ งทางการสื่ อสาร ได้แก่ เอกสาร

เผยแพร่ ระบบ Internet ระบบIntranet แผ่นDVD สถานีวิทยุและโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น ห้องสมุด มุม
ความรู ้ และเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําเป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล เป็ นต้น
ผลสั มฤทธิ์จากการดําเนินการ
สามารถสร้างภาพลักษณ์งานบริ การที่ดีอย่างเป็ นรู ปธรรม ก่อให้เกิดความมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นความคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการสร้างภาพลักษณ์
การให้บริ การที่รวดเร็ ว ทันสมัยของหน่วยงานราชการ และเป็ นการปรับเปลี่ยนมุมมองของบุคลากรของ
รัฐให้เกิดทัศนคติการทํางานในมิติใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผูใ้ ช้บริ การใน
ระดับที่สูงขึ้น จนบรรลุวตั ถุประสงค์ของกรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีได้ตามเป้ าหมาย และเป็ นการ
สร้างฐานภาษีที่ยง่ั ยืนตลอดไป ( ปี งบประมาณ 2555 สํานักงานสรรพากรภาค 7 มีเป้ าหมายการจัดเก็บ
ภาษี จํานวน 7,100 ล้านบาท จัดเก็บภาษีได้ จํานวน 7,600 ล้านบาท จัดเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้ าหมาย
ร้อยละ 7 )

Who proposed the solution, who implemented it and who were the stakeholders?
In no more than 500 words, specify who contributed to the design and/or implementation of the
initiative, including relevant civil servants, public institutions, organizations, citizens, NGOs, private
sector, etc.

ผู้เสนอแนวคิด ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผู้เสนอแนวคิด คือ นางสาวภาวนา ธรรมศิลา สรรพากรภาค 7 โดยเป็ นผูน้ าํ สภาพปั ญหาทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ ตลอดจนนําแนวคิดการดําเนินการจัดตั้ง ศูนย์ บริการ
พระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) มาเป็ นกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาจนกระทัง่ ประสบความสําเร็ จ
ในการให้บริ การแก่ผเู ้ สี ยภาษีในท้องที่สํานักงานสรรพากรภาค 7 ทําให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เกินกว่า
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ผู้สนับสนุ น คือ กรมสรรพากร และข้าราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 7 ซึ่ งรวมทั้ง
ข้าราชการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 8 พื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วย ได้แก่ พิษณุ โลก พิจิตร

ตาก สุ โขทัย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และกําแพงเพชร จํานวนข้าราชการในท้องที่ประมาณ
1,200 คน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย คือ ผูเ้ สี ยภาษีและผูม้ ารับคําแนะนําปรึ กษาเกี่ยวกับภาษีอากรและบริ การอื่นๆ
ได้แก่ หน่วยงานราชการ และประชาชนทัว่ ไป มีจาํ นวนประมาณปี ละ 441,000 คน ซึ่ งอยูใ่ นเขตพื้นที่
ให้บ ริ ก ารของสํา นัก งานสรรพากรภาค 7 ครอบคลุ มพื้ นที่ 8 จัง หวัด รวมทั้ง สิ้ น 77 อํา เภอ ใน
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Describe how and when the initiative was implemented by answering these questions

a.
What were the strategies used to implement the initiative? In no more than 500
words, provide a summary of the main objectives and strategies of the initiative, how they
were established and by whom.

วัตถุประสงค์ หลัก
การจัดตั้ง ศู นย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) มีวตั ถุประสงค์หลักใน
การดําเนินการ ดังนี้
1. เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรให้ ส ามารถนํา ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์มาปรับใช้ในการให้บริ การแก่ประชาชน นําสู่ การเป็ นที่ปรึ กษามืออาชีพ
2.
เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีในด้านการให้บ ริ ก าร ให้เป็ นรู ปธรรม และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถมองเห็นได้ สัมผัสได้ และรู้สึกได้ ในทุกจุด ( Touch Point ) ของ
การให้บริ การ เป็ นการเสริ มสร้างความสมัครใจในการเสี ยภาษี มุ่งสู่ การสร้างฐานภาษีที่ยงั่ ยืน และการ
จัดเก็บภาษีได้เกินเป้ าหมาย
กลยุทธ์ ทใี่ ช้ ดําเนินการ
กลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนิ นการ ศูนย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) เพื่อ
พัฒนากระบวนการให้บริ การ และยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน ดังนี้
1. ใช้หลัก การมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรในหน่ วยงาน โดยผ่า นรู ป แบบการดํา เนิ น
กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วม ดังนี้
- จัดกิจกรรมประกวดคําขวัญ ตราสัญลักษณ์ บทร้อยกรอง บทความ ทําให้บุคลากร
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจ และรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
- จัด กิ จ กรรมประกวดสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร เพื่ อ พัฒ นาสถานที่ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารทุ ก
หน่วยงานทั้งสํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
รวมทั้งสิ้ น 86 หน่วยงาน ให้มีรูปแบบเป็ นมาตรฐานเดียวกัน สะอาด สวยงาม และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ ทั้งในด้านให้คาํ แนะนําปรึ กษา การรับชําระภาษี และการบริ การอื่นๆ
- จัดกิจกรรมประกวดทีมงานคุณภาพ และหน่วยงานคุณภาพ ทําให้บุคลากรได้ฝึก
ทักษะการฟัง การคิด การพูด การเขียน และรู้จกั การทํางานเป็ นทีม
2. บูรณาการองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความ
ยัง่ ยืน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการให้บริ การนําไปสู่ Service Excellence โดยดําเนินการดังนี้
- สํารวจและรวบรวมความรู้ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้วย
การค้นหาองค์ความรู ้ ท้ งั ที่เป็ น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และนําข้อมูลองค์ความรู้
ต่างๆมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
- จัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ (Cops) เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน ประกอบการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุ นการดําเนิ นการช่วยในการอํานวยความ
สะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ การสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การจัดทําคู่มือ
ประชาชนและคู่มือการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในรู ปเล่มและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เข้าใจ
ง่าย และพัฒนาบุคลากรโดยใช้ Web technology ในการสื่ อสาร และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3.ใช้หลักการบริ หารความสัมพันธ์ กบั ลูก ค้า (CRM : Customer Relation
Management) เป็ นแกนหลักในการทํางาน โดยดําเนินการดังนี้
- สํารวจความต้องการของผูร้ ั บบริ การอย่า งต่อเนื่ อง หลายช่ องทาง เช่ นมี
กล่องวัดระดับความพึงพอใจ และมุมสะท้อนความคิดเห็ น ณ จุดให้บริ การ รวมทั้งจัดทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การตามช่วงเวลาที่กาํ หนด
- ตรวจสอบคุ ณภาพการให้บริ การ โดยติดตามผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ั บบริ ก าร เพื่ อใช้เป็ นข้อมู ลกํา หนดวิธีดาํ เนิ นการรัก ษามาตรฐานการให้บริ ก าร และปรับ ปรุ งการ

ให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิ จกรรมพบประชาชนทุกสํานัก งานสรรพากรพื้นที่ เพื่อเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยจัดทําแผนการพบประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิ จกรรม RD go campus ตามโครงการ “สอนภาษีที่มหาวิทยาลัย ” เพื่อ
เป็ นการปลูกฝั งจิ ตสํานึ ก ทัศนคติที่ดี ทําให้เกิดความตระหนักในการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องโดยความ
สมัครใจ และยกระดับความรู ้ภาษีอากรแก่นิสิต นักศึกษาที่ใกล้สาํ เร็ จการศึกษาก่อนเข้าระบบธุ รกิจ

b. What were the key development and implementation steps and the chronology? No
more than 500 words

ขั้นตอนดําเนินการ
สํานักงานสรรพากรภาค 7 ได้มีการกําหนดทิศทางการดําเนิ นการสู่ การขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่
การบริ การที่เป็ นเลิศ ด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การประชาชนใน 3 ด้าน ได้แก่
1. ปรับคนขององค์กรพร้อมให้บริ การอย่างเต็มศักยภาพทั้งกาย วาจา ใจ มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
เป็ นศูนย์กลางของการให้บริ การ ( Focusing on Customer Centric ) เพื่อมุ่งสู่ ที่ปรึ กษามืออาชีพ โดยใช้
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ สามารถถ่ า ยทอดและสอนได้ และสามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
ให้บริ การแก่ประชาชนได้
2. ปรับสถานที่ให้ทนั สมัย ( Modernized Organization )โดยจัดสถานที่ให้บริ การของ
สํา นัก งานสรรพากรภาคและหน่ วยงานในสั ง กัด ได้แก่ สํา นัก งานสรรพากรพื้ นที่ และสํา นัก งาน
สรรพากรพื้นที่สาขารวมทั้งสิ้ น 86 หน่วยงาน พร้อมให้บริ การประชาชนเป็ นมาตรฐานเดียวกัน มีส่ิ ง
อํานวยความสะดวก สถานที่สะอาดเรี ยบร้อยสวยงาม มีศูนย์บริ การองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกัน
3. ปรับกระบวนการในการทํางาน โดยใช้ IT ให้เต็มรู ปแบบ นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ใน
การพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การ ( Optimized use of IT ) และพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อ
นําองค์กรสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (integrated learning organization) โดยบริ หารจัดการความรู ้

อย่างเป็ นระบบ ( Knowledge Management ) สําหรับให้บริ การบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจงาน
และบริ การประชาชน ด้วยสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่เข้าใจง่ายในระบบภาพและเสี ยง ผ่านการสื่ อสารทุกช่องทาง
เพื่อสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่ วน
ในการดําเนิ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การประชาชนทั้ง 3 ด้านตามที่กล่าวข้างต้น ได้
ดําเนินการโครงการสํ านักงานบริ การขวัญใจประชาชน ( Service Excellence Tax Office ) โดยจัดทํา
Roadmap กําหนดทิศทางการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปี 2552 – 2555 ดังนี้
ปี 2552 กํา หนดเป็ น Year Of Awareness ดํา เนิ นการและสํา รวจความต้องการของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การนํามาปรับปรุ งมาตรฐานการให้บริ การ พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการยกระดับ
การพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยปรับปรุ งกระบวนการทํางานตามหน้าที่และ
ความรู้ความชํานาญที่มีอยูท่ ุกกระบวนงานจํานวน 8 กระบวนงานใน 8 พื้นที่ มีการจัดประกวดแข่งขัน
ชิงรางวัล เพื่อเป็ นแรงจูงใจแก่บุคลากร และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคล
ปี 2553 กําหนดเป็ น Year Of Action เตรี ยมความพร้อมและนํามาตรฐานบริ การสู่ ภาคปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการที่ก าํ หนด ซึ่ ง ประกอบด้วย กระบวนการใจพร้ อม ที มพร้ อม และตัวพร้ อม เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมที่จะนําความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยูส่ ู่ ภาคปฏิบตั ิ
ปี 2554 กําหนดเป็ น Year Of Customer Satisfaction ด้วยกระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมการ
ให้บริ การ (Service culture) และพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน ซึ่ งได้ผกู กิจกรรมการให้บริ การเข้ากับงานประจํา
จัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาบุคลกรและรักษามาตรฐานการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ปรับปรุ งกระบวนงานที่
มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรได้คิด ได้พูดและได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านรู ปแบบและวิธีการ
กระตุน้ ทําให้บุคลากรมีความสุ ขและสนุ กไปกับกิจกรรม มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ร่วมกัน
ได้แก่ กิ จกรรมพบประชาชนเพื่อส่ งมอบรอยยิ้มและความรู้ สู่ประชาชน (Smile and Knowledge )
กิ จกรรม “ทีวีภาษี” ให้ความรู้ ดา้ นภาษีอากรแก่ประชาชนทางสถานี โทรทัศน์ทอ้ งถิ่ น กิ จกรรม “RD
Club” ส่ งข้อมูลข่าวสารภาษีอากรให้แก่สมาชิกทางสื่ อ E-mail และเอกสารแผ่นพับ เป็ นต้น
ปี 2555 กําหนดเป็ น Year Of Service Excellent ซึ่ งเป็ นปี ของการนําความพร้อมด้าน
บริ ก ารที่ เป็ นเลิ ศจากการมุ่ งมัน่ พัฒนาภายใต้กิ จกรรมที่ มีก ารดํา เนิ นการอย่า งต่ อเนื่ อง ส่ ง มอบผ่า น
“ศูนย์ บริ การพระอุเทนภาค 7” (RD Service Center) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสาร บริ การด้านการให้คาํ แนะนํา และบริ การด้านอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็ นช่ องทางการสื่ อสาร และ
เสี ย งสะท้อ นจากผูร้ ั บ บริ ก ารสู่ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร ตลอดจนรั ก ษามาตรฐานการให้บ ริ ก ารอย่า งต่อ เนื่ อ ง
จนกระทัง่ เป็ นวัฒนธรรมการให้บริ การ ด้วยการวางแผนการดําเนิ นงานสร้ างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน( Integrated Learning Organization) จัดกิจกรรมนําบุคลากรสู่ ที่ปรึ กษามืออาชีพ นําหน่วยงานสู่

หน่วยงานคุณภาพ และปรับการทํางานให้เป็ นไปในรู ปแบบหุ ้นส่ วนอย่างแท้จริ งด้วยการทําข้อตกลง
ร่ วมกันและบริ หารความสั ม พันธ์ ก ับ ภาคส่ วนต่ า งๆ เช่ น จัดกิ จกรรมพบประชาชนเพื่อเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานในสังกัด และการออกบริ การให้ความรู้ดา้ นภาษี
อากรเคลื่ อนที่ รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อกับสถาบันอุ ดมศึกษาโดยจัดกิ จกรรม
สอนหนังสื อแก่นกั ศึกษา (RD go Campus) เพื่อยกระดับความรู ้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ ระบบธุ รกิจ

c.

What were the main obstacles encountered? How were they overcome? No more
than 500 words

ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ ไข
ปัญหาอุปสรรค
ศูนย์ บริการพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) สามารถสร้างภาพลักษณ์การให้บริ การ
ที่ดีอย่างเป็ นรู ปธรรม มีความพร้อมที่จะส่ งมอบบริ การที่ตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน
ผูร้ ับบริ การแต่ละคน ทั้งสถานที่ บุคลากร และกระบวนการการให้บริ การที่ทนั สมัย แต่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั
ของประชาชนในวงกว้าง ที่จะเข้ามาใช้บริ การของศู นย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center)
ให้เกิดความคุม้ ค่า และประโยชน์สูงสุ ด
วิธีการแก้ไข
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบริ การของศูนย์ บริการพระอุเทนภาค 7
(RD Service Center) โ ดยมีช่องทาง ดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น โครงการครู ภาษี
RD go campus โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ระกอบการและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย การประชุมผูน้ าํ ท้องถิ่น เป็ นต้น
1.2 สื่ อรายการวิท ยุท ้องถิ่ น เสี ย งตามสาย ป้ ายไฟวิ่ง รายการที วีภ าษี ท าง
สถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น และสื่ อเอกสารสิ่ งพิมพ์
1.3 Web site, youtube, facebook
2. ให้บริ การโดยจัดศู นย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) เคลื่อนที่ออกให้บริ การ
นอกสถานที่แก่ผรู ้ ับบริ การกลุ่มเป้ าหมายทุกจังหวัด เช่น การบริ การรับแบบแสดงรายการ บริ การให้

คําแนะนําปรึ กษาด้านภาษีอากร บริ การแนะนําการยืน่ แบบแสดงรายการทาง Internet เป็ นต้น
3. จัดกิจกรรมให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารทาง E – mail และเอกสารสิ่ งพิมพ์ ที่ส่งตรงจาก
ศู นย์ บริการพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) สู่ ผรู้ ับบริ การตามกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สํานักงาน
บัญชี ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานราชการ เป็ นต้น

d.
What resources were used for the initiative and what were its key benefits? In no
more than 500 words, specify what were the financial, technical and human resources�
costs associated with this initiative. Describe how resources were mobilized.

ทรัพยากรที่ถูกนํามาใช้
การจัดตั้งศูนย์ บริการพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) เพื่อให้บริ การเป็ นเลิศแก่
ประชาชน ดําเนินการโดยใช้แนวคิดการบริ หารทรัพยากรที่มีอยูแ่ ต่ใช้ประโยชน์ไม่คุม้ ค่ามาสร้างให้เกิด
ความคุม้ ค่าให้มากขึ้น และ นําทรัพยากรที่ทนั สมัยซึ่ งต้องมีการลงทุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดย
ใช้เงินงบประมาณปี 2555 จํานวน 4,000,000 บาท พัฒนาสถานที่ให้บริ การ พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้ และพัฒนาบุคลากร จํานวน 1,200 คน เพื่อให้บริ การผูเ้ สี ยภาษี 441,000 คน โดยดําเนินการดังนี้
1. จัดสถานที่ต้งั ศูนย์ บริการพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) โดยการนํา
สถานที่ที่มีอยู่ มาพัฒนาสู่ รูปแบบมาตรฐาน RD Service Center ทุกหน่วยงานในท้องที่ ได้แก่ สํานักงาน
สรรพากรภาค 7 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 8 พื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 77 สาขา รวม
ทั้งสิ้ น 86 หน่วยงาน ซึ่ งมีรูปแบบมาตรฐานดังต่อไปนี้
1.1

สถานที่ให้บริ การมีความสะอาดสวยงาม

มีที่นงั่ สําหรับผูร้ ับบริ การที่

สะดวกสบาย พร้อมมีเครื่ องดื่มไว้รับรอง
1.2

มีบุคลากรให้คาํ แนะนําปรึ กษาด้านภาษีอากรแก่ผรู ้ ับบริ การ ทั้งการตอบ

ปั ญหาทางโทรศัพท์ ทาง E – mail และมารับคําแนะนําด้วยตนเอง

1.3 มีคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบ Internet ความเร็ วสู ง ให้บริ การด้านข่าวสารข้อมูล
และเป็ นช่องทางด้านการสื่ อสาร รวมถึงเสี ยงสะท้อนจากผูร้ ับบริ การสู่ ผใู ้ ห้บริ การ
1.4 มีวดี ีทศั น์สาํ หรับให้ความรู ้ ในรู ปแบบของ Multimedia ที่เข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ โดยให้บริ การบนจอทีวี LCD
1.5 มีสถานที่บริ การความรู ้ในรู ปแบบหนังสื อ

เอกสารและสิ่ งพิมพ์ โดย

ให้บริ การด้านข้อมูลข่าสารของทางราชการ ความรู ้เกี่ยวกับภาษีอากร ความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม เป็ นต้น
1.6 มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจและรับฟังเสี ยงสะท้อน จากผูร้ ับบริ การ
ณ จุดให้บริ การ เพื่อนําไปพัฒนาการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรทุกคนตามสมรรถนะ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
จํานวน 44 หลักสู ตร และจัดกิจกรรมเพื่อฝึ กฝนจนเป็ นผูม้ ีศกั ยภาพครบทุกด้าน ให้เป็ นคนเก่ง คนดี คน
มีเสน่ห์ แบบมืออาชีพเพื่อรองรับการให้บริ การแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์
สู งสุ ด
3. จัดทําสื่ อการเรี ยนรู ้อย่างง่ายและน่าสนใจ ในระบบภาพและเสี ยงทั้งในรู ปแบบ
เอกสารประกอบคําบรรยาย และวีดีทศั น์ ในระบบ Multimedia เพื่อใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน และคู่มือสําหรับบริ การประชาชนทัว่ ไป
. จัดทําคู่มือมาตรฐานการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์
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5. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึงกันและกันระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนผูร้ ับบริ การ ได้แก่ กิจกรรม Smile and Knowledge กิจกรรม
Show & Share & Connect กิจกรรม RD go Campus กิจกรรมประกวดขวัญใจสรรพากร และกิจกรรม
ประกวดสถานที่ให้บริ การ ตลอดจนกิจกรรมการให้บริ การประชาชนที่สร้างเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่
ละสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 8 พื้นที่ ดังนี้
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ RD Smile Professional
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก RD Smile Tax Consult
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาํ แพงเพชร RD Smile Delivery
สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ RD Smile Tax Family
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ RD Smile Tax Planner

สํานักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร RD Smile Engagement
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย RD Smile Mobile
สํานักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก RD Smile Care

Is the initiative sustainable and transferable?

In no more than 500 words, describe how the initiative is being sustained (for example in terms of
financial, social and economic, cultural, environmental, institutional and regulatory sustainability).
Describe whether the initiative is being replicated or disseminated throughout the public service at
the national and/or international levels and/or how it could be replicated.

ความต่ อเนื่องยัง่ ยืนของโครงการ
1.มี ก ารสํา รวจความพึง พอใจจากผูร้ ั บบริ การอย่า งต่อเนื่ อง เพื่อนํา ปั ญหาและความ
ต้องการของผูร้ ั บบริ การไปพัฒนาการบริ ก ารให้ดีข้ ึ นและตรงกับความต้องการของบุ คลากรภายใน
หน่วยงานและประชาชนทัว่ ไปให้มากที่สุด
2.ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ระบวนการจัด การและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกันอย่า งเป็ นระบบ
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและประชาชน และมีการเผยแพร่ องค์ความรู้ในรู ปแบบสื่ อการเรี ยนรู้ที่
เข้าใจง่าย ในระบบภาพและเสี ยง ในรู ปแบบ วีดีทศั น์ และรู ปแบบอื่นๆ โดยใช้ทุกช่องทางการสื่ อสาร
ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ ระบบInternet

ระบบIntranet แผ่น DVD สถานี วิทยุและโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น

เป็ นต้น
การเผยแพร่ ผลงานของโครงการ
1.เผยแพร่ โครงการภายในองค์กร ทางเว็บไซด์ของกรมสรรพากร ทําให้

ทุก

หน่วยงานของกรมสรรพากร สามารถรับรู้ข่าวสารของโครงการและสามารถนําไปปรับใช้ได้กบั ทุก

หน่วยงานทัว่ ประเทศ
2.เผยแพร่ โครงการต่อบุคคลภายนอกทางInternet (www.rd.go.th) เอกสารเผยแพร่
สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
3.จัดกิ จกรรมเพื่อเผยแพร่ การให้บริ การของ “RD Service Center” อย่างต่อเนื่ องทั้ง
ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ จัดกิจกรรมพบประชาชนทุกหน่วยงาน(Smile and Knowledge )
เพื่อเป็ นการสานความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ

ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดี

มาก กิจกรรมสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย (RD go campus ) เพื่อให้ความรู้แก่นกั ศึกษาด้านภาษี
อากรก่อนออกไปประกอบอาชีพ เป็ นต้น

What are the impact of your initiative and the lessons learned?
In no more than 500 words, describe the key elements that made your initiative a success.

องค์ ประกอบที่ทาํ ให้ โครงการสํ าเร็จ
1. ลักษณะการดําเนิ นงานของ ศูนย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) เป็ น
การทํางานที่สามารถสร้ างความสุ ขให้แก่บุคลากรในองค์กร เนื่ องจากเป็ นการผูกงานประจําเข้ากับ
กิ จกรรม พัฒนากระบวนงานที่ มุ่ง เน้น ให้บุ ค ลากรในองค์ก รได้คิ ด ได้พูดและได้แสดงออกอย่า ง
สร้างสรรค์ ผ่านรู ปแบบและวิธีการกระตุน้ ทําให้บุคลากรมีความสุ ขและสนุกไปกับกิจกรรม พร้อม
กับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัยพากรมนุ ษย์ ทั้ง
ในด้านทักษะและความเชี่ ยวชาญในงาน รวมถึงส่ งเสริ มบรรยากาศในการทํางานอย่างเหมาะสม และ
ยกระดับ ศัก ยภาพด้า นอื่ น ๆ ของบุ ค ลากรในองค์ก รอย่า งเป็ นระบบ บริ หารจัด การอย่า งโปร่ ง ใส
ตลอดจนให้ความสําคัญกับการสื่ อสารที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้คนที่มีความรู้ความสามารถ

รักและผูกพันกับหน่วยงาน ซึ่งคอยกระตุน้ และขับเคลื่อนเสมือนมีชีวติ และประสบความสําเร็ จ
2. การบริ หารศู นย์ บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) เป็ นการบริ หาร
จัดการอย่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ท้งั ในเรื่ องกําลังคน เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ หรื อ แม้กระทัง่

การแสดง

ตนในบางกรณี รวมถึ งมีการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับการถ่ายทอด สื่ อสารอย่างชัดเจน ในเรื่ องของการ
วางแผนดํา เนิ นงาน ติ ดตามและให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และสามารถบริ หารจัดการความแตกต่า งและ
ข้อจํากัดอื่นๆ ของภาพรวมองค์กรได้เป็ นอย่างดี จึงทําให้โครงการ

ประสบความสําเร็ จและมีความ

ต่อเนื่อง
3. การใช้กลยุทธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่ วม ในการดําเนินกิจกรรม โดยผ่าน
รู ปแบบการดําเนิ นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) ได้แก่ การประกวดทีมงานคุณภาพด้าน
การบริ การ การจัดทํามาตรฐานบริ การอิเลคทรอนิกส์ การประกวดการจัดสถานที่ให้บริ การมีการยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัลแก่บุคลากรในการอาสาเข้าทํางานด้านการให้บริ การ เป็ นกลุ่มย่อย และสอดแทรก
งานบริ การ ไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทาํ อยูแ่ ล้วในองค์กรทําให้งานบริ การเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่ ง
เป็ นการกระตุ น้ บุ คลากรให้ปรับเปลี่ ยนทัศนคติ อันนําไปสู่ การปรับปรุ งการทํางานด้วยตนเอง และ
ประสบความสําเร็ จ
4.การติ ด ตามและประเมิ น ผล ทั้ง ภายในและภายนอกอย่า งต่ อ เนื่ อง โดยใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุ นดําเนิ นการที่ดี มีการสํารวจความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในการดําเนินการทั้งก่อนและหลังดําเนินกิจกรรม เพื่อนําข้อมูลไปกําหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ใน
การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้สาํ เร็ จลุล่วงต่อไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ศูนย์บริ การพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) ได้ดาํ เนินการให้บริ การประชาชน ณ
สํานักงานสรรพากรภาค 7 สํานักงานสรรพากพื้นที่ 8 พื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 77
สาขา รวมทั้งสิ้ น 86 หน่ วยงาน ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ให้บริ การประชาชน ประมาณปี ละ 441,000 คน โดยมีตราสัญลักษณ์ คําขวัญ “เรามุ่งมัน่ บริ การ ด้วย
หัวใจและไมตรี ” และเพลงมาร์ ช เป็ นเอกลักษณะเฉพาะของ ศูนย์ บริการพระอุเทนภาค 7 (RD Service
Center) การดําเนินการได้รับการตอบรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนผูร้ ับบริ การเป็ น
อย่างดี โดยมีผลสํารวจความพึงพอใจหลังดําเนินการในระดับดีมาก สําหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดงั นี้

ภายในองค์ กร
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้รั บ การพัฒ นาตามสมรรถนะ จนกระทั่ง สามารถนํา ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ไปใช้ในการให้บริ การแก่ประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพและอย่างที่
ปรึ ก ษามื ออาชี พ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่วมกัน มี ก ารบริ หารจัดการความรู้ อย่า งเป็ นระบบ การ
ประสานงานและการสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรมีความภาคภูมิใจ เกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์กร จึงปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ข และมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับได้รับการพัฒนา
ให้มีบุคลิกภาพที่ดี กริ ยา วาจาดี การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย มีความกระตือรื อร้น และมีอธั ยาศัยไมตรี
ในการให้บริ การ ทําให้สามารถเป็ นที่ไว้วางใจแก่ประชาชนได้เป็ นอย่างดี

ภายนอกองค์ กร
กรมสรรพากรมี ภ าพลัก ษณ์ ก ารให้บ ริ ก ารที่ ดี มี ม าตรฐานเดี ย วกัน เป็ นรู ป ธรรม ที่
ประชาชนสามารถมองเห็นได้ สัมผัสได้ และรู้สึกได้ในทุกจัด ( Touch Point ) ของการให้บริ การ เป็ น
การเสริ มสร้างความสมัครใจในการเสี ยภาษี ซึ่ งนําไปสู่ การสร้างฐานภาษีที่ยงั่ ยืนของกรมสรรพากร
และจัดเก็บภาษีได้เกินเป้ าหมาย
ศูนย์ บริการพระอุเทนภาค 7 (RD Service Center) เน้นการให้บริ การเชิงรุ ก สามารถ
ยกระดับ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร และการให้ความรู้ ใ นทุ ก ด้า นแก่ บุ คลากรและผูร้ ั บ บริ ก าร
โดยทัว่ ไป สร้างความประทับใจระหว่างบริ การอย่างเป็ นรู ปธรรม พร้อมกับการพัฒนาและปลูกฝังให้
บุคลกรภายในหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่ งกันและกัน เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นที่ปรึ กษามืออาชี พ
ประกอบกับ ความคุ ้ม ค่ า ในการใช้ง บประมาณ และประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ จํา นวน
ผูร้ ับบริ การ ถื อเป็ นมิติใหม่ในการให้บริ การประชาชน ซึ่ งสะท้อนและถ่ายทอดถึงวิสัยทัศน์ ค่านิ ยม
และปรัชญาการทํางานก้าวสู่ การทํางานของหน่วยงานราชการยุคใหม่ ที่ให้บริ การโดยมีประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง
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