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แนวทางการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลปลาโหล 
เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
ตัวชี้วัด  คุณภาพการด าเนินงาน 
ข้อค ำถำม e1 – e5 
e1 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ ปฏิบตัิงำน/ให้บริกำรแก่

ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด? 
- เป็นไปตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 
- เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

e2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อปฏบิัติงำน/ให้บริกำรแก่
ท่ำน กับผู้มำตดิต่อคนอื่นๆ อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อยเพยีงใด? 

e3 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด? 

e4 ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหนำ้ที่ของหน่วยงำน
ที่ท่ำนติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้เพื่อแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมตัิ อนุญำต หรอืให้บริกำร หรือไม?่ 

 - เงิน 
 - ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำร

ลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น 
หมายเหตุ  เป็นกำรให้ท่ีนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น  

ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้น 
e5 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์

ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลักมำกน้อยเพียงใด? 
 
แนวทางการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด คุณภาพการด าเนินงาน 
1.  จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร 

ณ จัดให้บริกำรในรูปแบบที่ง่ำยและสะดวก เช่น ประเมินผล
ผ่ำน QR Code และรำยงำนผลกำรประเมินใหผู้้บริหำรท้องถิ่น
ได้รับทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพรผ่ลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจดังกล่ำวใหบุ้คลำกรภำยในหน่วยงำน
และสำธำรณชนไดร้ับทรำบ 
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2.  จัดท ำแผนผังแสดงข้ันตอน/ระยะเวลำให้บริกำรประชำชน และ

ระบุผูร้ับผดิชอบงำนให้บริกำรในทกุกระบวนงำนให้ทรำบ โดย
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว 
ฯลฯ 

3.  พัฒนำกำรบริกำรสร้ำงมำตรฐำนท่ีเท่ำเทียมกัน เช่น กำรจดัให้มี
บัตรคิว หรือกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดระบบคิว โดย
พิจำรณำใหเ้หมำะสมกับจ ำนวนผูม้ำรับบริกำรในแตล่ะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ 
(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในกำรแก้ไข) กรณีบุคลำกรเลือก
ปฏิบัติและให้บริกำรโดยไม่เป็นธรรม เช่น ผ่ำนทำงหมำยเลข
โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน อีเมล์หน่วยงำน 
เว็บไซตห์น่วยงำน เป็นต้น 

5.  ก ำหนดแนวทำงในกำรชื่นชม ยกย่องบุคลำกรที่ให้บริกำร
ประชำชนตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนก ำหนดไว้ รวมทั้งมี
มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรกับบุคลำกรที่ให้บริกำรโดยเลือก
ปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น กำรตกัเตือน ภำคทัณฑ์ เป็นต้น 

6.  พัฒนำบุคลำกร โดย 
 - ปลูกฝังฐำนควำมคดิในกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ส่วนรวม เช่น เสริมสร้ำงควำมรู้ใหเ้กิดควำมตระหนักในกำรเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนบุคคล 

 - สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรใหบ้ริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ก ำหนดประเดน็กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กรและมีแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 

7.  ก ำหนดมำตรกำรบรหิำรบุคคลตำมหลักคุณธรรมในกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ควำมก้ำวหน้ำ โดยก ำหนดข้อตกลง
กำรปฏิบัติงำนในระดับบุคคล พิจำรณำจำกเกณฑ์ผลงำน/
ผลส ำเร็จของงำน/กรอบระยะเวลำ/ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้รับริกำร 
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8.  มีกำรประกำศยกย่องชมเชย หรือให้รำงวัลแก่บุคลำกร

ผู้ปฏิบัติงำนเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ 
เป็นระยะ 

 
ตัวชี้วัด  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ข้อค ำถำม e6 – e10 
e6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มลีักษณะ

ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
 - เข้ำถึงงำน ไม่ซับซ้อน 
 - มีช่องทำงหลำกหลำย 
e7 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพรผ่ลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกน้อยเพียงใด? 
e8 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคดิเหน็

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บรกิำร หรือไม?่ 
e9 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำมเมื่อมีข้อ

กังวลสงสัยเกีย่วกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจนมำกน้อย
เพียงใด? 

e10 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรยีนกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน หรือไม?่ 

 
แนวทางการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1.  กำรจดัให้มีและปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 - จัดข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบรหิำรงำนบุคคล กำรบริหำร

งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพสัดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบ โดยมีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบอืนข้อเท็จจริง 

 - มีหน่วยประชำสมัพันธ์ ณ ท่ีท ำกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 - มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหนำ้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.  จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ประชำชนผู้รับบริกำร ท่ีจะติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมลู หรือ
รับฟังค ำติชม/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

 - จัดให้มีหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมลู
กำรบริกำรหรือกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดระยะเวลำท ำกำร 

 - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผดิชอบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ประชำชนผู้รับริกำรที่จะติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูล หรือ
แสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกับกำรปฏบิัติงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - จัดให้มีช่องทำงสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรร่วม กล่อง/ตู้รับฟังควำมคิดเห็น ตู้ ปณ. ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรประชุมรบัฟังควำมคิดเห็น กำร
สัมภำษณ์รำยบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

3.  เผยแพร่ผลงำนและข้อมูลที่เปน็ประโยชน์กับสำธำรณชนให้เป็น
ปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อ
ออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทำงที่หลำกหลำย อำทิ บอรด์
ประชำสมัพันธ์ตำมหมู่บ้ำนหรือชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์/วำรสำร
ประชำสมัพันธ์/จดหมำยข่ำวเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ หอ
กระจำยข่ำว เสียงตำมสำย วิทยุชุมชน วิทยุกระจำยเสียง กำร
จัดหน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่/กำรโฆษณำผำ่นรถกระจำย
เสียง กำรจดัแถลงข่ำว/กำรจัดนิทรรศกำร ฯลฯ 

 
ตัวชี้วัด  การปรับปรุงระบบการท างาน 
ข้อค ำถำม e11 – e15 
e11  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนท่ีทำ่นติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพ

กำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรใหด้ขีึ้นมำกน้อยเพียงใด? 
e12 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด? 
e13 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกข้ึน
หรือไม?่ 
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e14 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ เปดิโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผูม้ำตดิต่อ 

หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมสี่วนร่วมในกำรปรบัปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
มำกน้อยเพียงใด? 

e15 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึน้ มำกน้อยเพียงใด? 

 
แนวทางการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
1.  จัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรประชำชนหรือผู้
มำติดต่อ มีดังน้ี 

1.1 มีเก้ำอ้ีรับรองผู้มำติดต่อรำชกำรหรือรบับริกำร 
1.2 มีป้ำย/สญัลักษณ์บอกทิศทำงหรือต ำแหน่งในกำรเข้ำถึงจดุ

ให้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและชัดเจน 
1.3 มีแผนผังก ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทำงกำร

ติดต่อ 
1.4 มีแบบค ำร้องพร้อมท้ังตัวอย่ำงกำรกรองข้อมูล/เจ้ำหน้ำท่ี

ผู้ให้ค ำแนะน ำ 
1.5 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำรส ำหรับกำรบริกำรทีม่ี

ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน หรือพิจำรณำจัดบริกำรให้สอดคล้อง
กับผลส ำรวจควำมต้องกำรของผูร้บับริกำรในพื้นที ่

1.6 มีกำรออกแบบสถำนท่ีค ำนึงถึงผู้พิกำร สตรีมีครรภ์ และ
ผู้สูงอำย ุ

1.7 ให้บริกำรอินเตอรเ์น็ต หรือ WIFI 
1.8 ในจุดที่ส ำคัญหรืออันตรำยมีกำรออกแบบหรือให้สำมำรถ

มองเห็นได้ชัดเจนตำมหลักสำกลทั้งขณะยืน หรือล้อเลื่อน 
1.9 มีกำรจัดแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ 
1.10 มีกำรจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้บริกำร

ได้อย่ำงเป็นธรรม 
1.11 มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น คัด

กรองผู้มำตดิต่อ ให้ค ำแนะน ำในกำรขอรับบริวกำรหรือช่วย
เตรียมเอกสำร 
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2.  จัดท ำระบบบริกำรเชิงรุก จัดชดุบริกำรเคลื่อนที่ให้บริกำรนอก

สถำนท่ี หรือในช่วงนอกวันและเวลำรำชกำร เช่น กำรจัดเก็บ
ภำษีนอกสถำนท่ี หรือกำรปรับขยำยเวลำกำรให้บริกำรในช่วง
พักเที่ยง หรือจัดตั้งระบบ One Stop Service (OSS) หรือ
บริกำรดจิิทัลแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น 

3.  มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบที่ง่ำย
และสะดวกต่อผู้รับบริกำรและน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ 
สรุปรำยงำนให้ผู้บริหำรหน่วยงำนพิจำรณำเพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบตัิงำนและบริกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
รวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บคุลำกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชำชนทรำบ 

4.  จัดฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้ และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้
ให้บริกำร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  ผู้บริหำรจดัประชุมระดมควำมคิดเห็นบุคลำกรอยำ่งน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพ่ือศึกษำปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน คุณภำพกำรปฏิบตัิงำน และ
กำรบรกำรให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรประชุม
ให้บุคลำกร และประชำชนทรำบ 

6.  ประกำศยกย่องชมเชยบุคลำกรทีให้บริกำรผู้มำติดต่อ และ
ประชำชนด้วยหัวใจ และจิตบริกำร 

7.  น ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำพฒันำกำรปฏิบตัิงำนให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เช่น ให้บริกำร
ช ำระภำษผี่ำนอินเตอร์เน็ต กำรใช้โปรแกรมอนุมัติงำนก่อสร้ำง 
แจ้งผลกำรอนุมัตผิ่ำนระบบ SMS กำรจองคิวขอรับบริกำร
ออนไลน์ กำรแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนระบบออนไลน ์

8.  จัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบบริกำรโดยน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมยั มำประยุกต์ใช้งำนให้มีควำม
สะดวก รวดเร็ว ง่ำยต่อกำรใช้งำน และคุ้มค่ำ โดยพิจำรณำให้
เหมำะสมกับจ ำนวนผู้มำรับบริกำรในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนำศักยภำพควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีของ
บุคลำกรผู้ดูแลระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

 




