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แนวทางการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลปลาโหล 

เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ตัวชี้วัด  คุณภาพการด าเนินงาน 
ข้อค ำถำม e1 – e5 
e1  เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำม

ประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด? 
- เป็นไปตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 
- เป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

e2  เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำ
ติดต่อคนอื่นๆ อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อยเพียงใด? 

e3  เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/
ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำกน้อย
เพียงใด? 

e4  ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน
ติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ีเพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำร
อนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่? 

 -  เงิน 
 -  ทรัพย์สิน  

-  ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรให้ควำม
บันเทิง เป็นต้น 

หมายเหตุ   เป็นกำรให้ท่ีนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น  
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้น 

e5  หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลักมำกน้อยเพียงใด? 

 
แนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน 
1.   จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร และประชำชนทรำบผ่ำนระบบสำรสนเทศ และ
ช่องทำงที่หลำกหลำย 
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2.  จัดท ำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลำให้บริกำรประชำชน และระบุ
ผู้รับผิดชอบงำนให้บริกำรในทุกกระบวนงำนให้ทรำบ โดยเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอ
กระจำยข่ำว ฯลฯ 

3.  จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุด
ให้บริกำรในรูปแบบท่ีง่ำยและสะดวก เช่น กำรประเมิน QR Code กำร
ประเมินผ่ำนระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจ และรำยงำนผลกำรประเมิน
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมท้ังเผยแพร่ผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจดังกล่ำวให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
สำธำรณชนได้รับทรำบ 

4.  พัฒนำกำรบริกำรสร้ำงมำตรฐำนท่ีเท่ำเทียมกัน เช่น กำรจัดให้มีบัตรคิว 
หรือกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดระบบคิว โดยพิจำรณำให้เหมำะสม
กับจ ำนวนผู้มำรับบริกำรในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ (สะดวก/
รวดเร็ว/ตอบสนองในกำรแก้ไข) กรณีบุคลำกรเลือกปฏิบัติและให้บริกำร
โดยไม่เป็นธรรม เช่น ผ่ำนทำงหมำยเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงำน อีเมล์หน่วยงำน เว็บไซต์หน่วยงำน เป็นต้น 

6.  ก ำหนดแนวทำงในกำรชื่นชม ยกย่อง เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกร
ท่ีให้บริกำรประชำชนตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนก ำหนดไว้ รวมท้ังมี
มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรกับบุคลำกรท่ีให้บริกำรโดยเลือกปฏิบัติและไม่
เป็นธรรม เช่น กำรตักเตือน ภำคทัณฑ์ เป็นต้น 

7.  พัฒนำบุคลำกร โดย 
- ปลูกฝังฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น 

เสริมสร้ำงควำมรู้ให้เกิดควำมตระหนักในกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนบุคคล 

- สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่เลือก
ปฏิบัติ เช่น ก ำหนดประเด็นกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไว้ในพันธกิจ
ขององค์กรและมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
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8.  ก ำหนดมำตรกำรบริหำรบุคคลตำมหลักคุณธรรมในกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ควำมก้ำวหน้ำ โดยก ำหนดข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนในระดับ
บุคคล พิจำรณำจำกเกณฑ์ผลงำน/ผลส ำเร็จของงำน/กรอบระยะเวลำ/ผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับริกำร 

 
ตัวชี้วัด  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ข้อค ำถำม e6 – e10 
e6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี มำก

น้อยเพียงใด 
 - เข้ำถึงงำน ไม่ซับซ้อน 
 - มีช่องทำงหลำกหลำย 
e7  หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ีสำธำรณชนควร

รับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกน้อยเพียงใด? 
e8  หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่? 
e9  หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำมเมื่อมีข้อกังวลสงสัย

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจนมำกน้อยเพียงใด? 
e10 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ

เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน หรือไม่? 
 
แนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1.  กำรจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูล

ข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
- จัดข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ 

กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรใช้
จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบ รวมท้ังมีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

- มีข้อมูลท่ีเผยแพร่ ณ ท่ีท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบน
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มีกำรเผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
- 4 - 

2.  จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ผู้รับบริกำร ท่ีจะติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูล หรือรับฟังค ำติชม/แสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น 
- จัดให้มีหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะที่มีเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้บริกำร

ข้อมูลกำรบริกำรหรือกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดระยะเวลำท ำกำร 

- แต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ผู้รับริกำรท่ีจะติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูล หรือแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดให้มีช่องทำงสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรร่วม 
กล่อง/ตู้รับฟังควำมคิดเห็น ตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำร
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็น กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น 

3.  เผยแพร่ผลงำนและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้เป็นปัจจุบันทำง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และ
ช่องทำงที่หลำกหลำย อำทิ บอร์ดประชำสัมพันธ์ตำมหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
สื่อสิ่งพิมพ์/วำรสำรประชำสัมพันธ์/จดหมำยข่ำวเผยแพร่ให้กับหน่วยงำน
ต่ำงๆ หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย วิทยุชุมชน วิทยุกระจำยเสียง กำรจดั
หน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนท่ี/กำรโฆษณำผ่ำนรถกระจำยเสียง กำรจัด
แถลงข่ำว/กำรจัดนิทรรศกำร ฯลฯ 

 
ตัวชี้วัด  การปรับปรุงระบบการท างาน 
ข้อค ำถำม e11 – e15 
e11  เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร

ปฏิบัตงิำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด? 
e12 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/

กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด? 
e13 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำร

ให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้นหรือไม่? 
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e14 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด? 

e15 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มี
ควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด? 

 
แนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการท างาน 
1.  จัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรประชำชนหรือผู้มำติดต่อ มี
ดังน้ี 

1.1 มีเก้ำอี้รับรองผู้มำติดต่อรำชกำรหรือรับบริกำร 
1.2 มีป้ำย/สัญลักษณ์บอกทิศทำงหรือต ำแหน่งในกำรเข้ำถึงจุดให้บริกำรได้

อย่ำงสะดวกและชัดเจน และท่ีตั้งของจุดให้บริกำร 
1.3 มีแผนผังก ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทำงกำรติดต่อ 
1.4 มีแบบค ำร้องพร้อมท้ังตัวอย่ำงกำรกรองข้อมูล/เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้

ค ำแนะน ำ 
1.5 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำรในกำรบริกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

หรือตำมเวลำท่ีสอดคล้องกับผลส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรใน
พื้นท่ี 

1.6 มีกำรออกแบบสถำนท่ีค ำนึงถึงผู้พิกำร สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอำยุ 
1.7 ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
1.8 ในจุดท่ีส ำคัญหรืออันตรำยมีกำรออกแบบหรือให้สำมำรถมองเห็นได้

ชัดเจนตำมหลักสำกลท้ังขณะยืน หรือล้อเลื่อน 
1.9 มีกำรจัดแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ 
1.10  มีกำรจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้บริกำรได้อย่ำง

เป็นธรรม 
1.11  มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น คัดกรองผู้มำ

ติดต่อ ให้ค ำแนะน ำในกำรขอรับบริกำรหรือช่วยเตรียมเอกสำร 
1.12  มีจุดประเมินผลควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบท่ีง่ำยและ

สะดวกต่อผู้รับบริกำร 
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2.  จัดท ำระบบบริกำรเชิงรุก จัดชุดบริกำรเคลื่อนท่ีให้บริกำรนอกสถำนท่ี หรือ
ในช่วงนอกวันและเวลำรำชกำร เช่น กำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี หรือกำร
ปรับขยำยเวลำกำรให้บริกำรในช่วงพักเท่ียง หรือจัดต้ังระบบ One Stop 
Service (OSS) หรือบริกำรดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น 

3.  มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำร โดยประมวลควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่องหรือตู้รับ
ฟังควำมคิดเห็น ตู้ ปณ. กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น กำรสัมภำษณ์
รำยบุคคล โทรศัพท์ โทรศัพท์สำยด่วน ช่องทำงออนไลน์ เป็นต้น และมี
กำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำร และน ำมำปรับปรุงกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ัง
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชำชนทรำบ 

4.  จัดฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้ และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ให้บริกำร อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  ผู้บริหำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นบุคลำกรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนและก ำหนดแนวทำงร่วมกันใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และพัฒนำกำรบริกำรประชำชนให้ดีขึ้น 
รวมท้ังเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรประชุมให้บุคลำกร และประชำชน
ทรำบโดยท่ัวกัน 

6.  ประกำศยกย่องชมเชยบุคลำกรที่ให้บริกำรผู้มำติดต่อ และประชำชนด้วย
หัวใจ และจิตบริกำร 

7.  น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 
และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เช่น ให้บริกำรช ำระภำษีผ่ำนอินเตอร์เน็ต 
กำรใช้โปรแกรมอนุมัติงำนก่อสร้ำง แจ้งผลกำรอนุมัติผ่ำนระบบ SMS กำร
จองคิวขอรับบริกำรออนไลน์ กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

8.  จัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบบริกำร โดยน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทันสมัยมำประยุกต์ใช้งำนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว ง่ำยต่อ
กำรใช้งำน และคุ้มค่ำ โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้มำรับบริกำร
ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังพัฒนำศักยภำพควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีของบุคลำกรผู้ดูแลระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

 


