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3. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหการ
บริการแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ของบุคลากรและหนวยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอนในลักษณะที่ไมเปนการเลือกปฏิบัติตอการใหการบริการ รวมทั้งมีการเผยแพรหลักเกณฑและ
ขั้นตอนดังกลาวใหบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนไดรับทราบ การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอน
ในการใหบริการแกประชาชนนั้น เพื่อใหประชาชนไดทราบหลักเกณฑและสามารถเตรียมการหรือ
ดําเนินการตามขั้นตอนไดอยางเหมาะสม สวนบุคลากรภายในหนวยงานก็จะไดมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกํ า หนดหลั กเกณฑแ ละขั้น ตอนในการใหก ารบริการแกป ระชาชนของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ชองทางและความหลากหลายในการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการใหการบริการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนในการให บ ริ ก ารตามตามภารกิ จ และความ
รับผิดชอบของหนวยงาน
2. มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนในการให บ ริ ก ารที่ ต อบสนองต อ ความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด สอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน
3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานได
รับทราบอยางทั่วถึง
4. มีการจัดทําเอกสารประกอบในการใหบริการตามภารกิจและหนาที่รับผิดชอบของบุคคล
และสวนงาน
5. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชนที่มารับ
บริการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
2. เอกสาร/คูมือประกอบการใหบริการของหนวยงาน
3. ชองทางและการเผยแพรเอกสาร/คูมือประกอบในการใหบริการของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและการเผยแพรขอมูลขาวสารการให
การบริการแกประชาชน รวมทั้งการจัดทําคูมือตางที่แสดงถึงหลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 3.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
กระบวนการ

หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแกประชาชนตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
ถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่หนวยงานกําหนดไว วามี หรือไมมี
การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากความหลากหลาย
ในการใหบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหการบริการแบบ One Stop Service /มีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน
4. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามภารกิจและความตองการของประชาชน
5. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามกฎเกณฑและเอกสารสําคัญ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2. ขอมูล/เอกสารแสดงความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ของบุคลากรและหนวยงาน
3. เอกสารแสดงรูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One
Stop Service และรูปแบบการใหบริการที่แสดงระยะเวลาในการใหการบริการ เปนตน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนระบบการใหบริการตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนที่กํ าหนดไวโดยไม มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจากระบบและขั้นตอนการใหบ ริการของ
หนวยงาน เชน การจัดสถานที่อํานวยความสะดวก การใหความรูเกี่ยวกับการใหการบริการ และการ
สรางความประทับใจ/ความมั่นใจในความถูกตองใหกับผูมารับบริการ การบริการ แบบ One Stop
Service หรือการดําเนินการที่เหมาะสมกับการดําเนินการของสวนงานนั้นๆ ซึ่งเปนภาระหนาที่ที่
หนวยงานจะตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนด ซึ่งการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน
เชน ภาพถาย สถานที่ดําเนินการ/ระบบการใหบริการของหนวยงาน เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 3.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
กระบวนการ

หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการจัดระบบการใหการบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการที่กําหนดไว โดยมีการเลือกใชชองทางและกลไกที่
เหมาะสมกับการใหบริการ ซึ่งเปนการสรางสรรคระบบการใหการบริการที่เปนนวัตกรรมของหนวยงาน
สําหรับชองทางที่เหมาะสมในการใหบริการนั้น อาจหมายถึงรูปแบบการใหการบริการแนวใหม การ
ปรับปรุงชองทางการใหบริการ และการจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เปนตน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการของหนวยงาน
วามี หรือไมมีการเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมหรือไมอยางไร และพิจารณาจากความ
พรอมและหลากหลายของการเลือกใชชองทางในการใหบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดสถานที่และอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน
2. มีเอกสาร/แบบฟอรม/คูมือการใหบริการเพียงพอตอความตองการของประชาชน
3. มี ก ารนํ า ระบบเทคโนโลยี ใ นด า นต า งๆ เช น ระบบอิ น เตอร เ น็ ต และเครื อ ข า ย มา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. มี ก ารปรับ ปรุ ง ระบบและช อ งทางการใหบ ริก ารที่ เ หมาะสมต อ การให ก ารบริก ารแก
ประชาชน
5. มีการใหคําปรึกษาและการแนะแนวทางการใหการบริการแกประชาชน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสาร คูมือ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของหนวยงาน
2. รูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service
3. ชองทางและระบบการใหบริการที่หลากหลาย เชน บริการทางอินเตอรเน็ต การจัดระบบ
บริการวันเสารเพิ่มเติม เปนตน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้นี้ พิจารณาระบบและการเลือกใชชองทางการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ ซึ่งครอบคลุมการจัดสถานที่อํานวยความสะดวก การใหความรู
เกี่ยวกับการใหการบริการ และการสรางความประทับใจและความมั่นใจในความถูกตองใหกับผูมารับ
บริการ เปนตน โดยการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน ภาพถาย ที่แสดงถึงการจัดระบบการ
ใหบริการและการปรับปรุงการใหบริการ เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 3.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดกลไกและชองทางในการรับเรื่องและ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน เชน การทุจริตในหนาที่ รวมไปถึงการรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิ
และการใชอํานาจของรัฐ เปนตน ซึ่งเปนปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงาน
ที่ใหบริการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดกระบวนการตรวจสอบที่โปรงใส และเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือปญหาความขัดแยง
ของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดกลไกแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ขั้นตอนและกระบวนการจัดการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีขั้นตอนและกระบวนการในการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการแกไขเรื่อง
รองเรียนหรือปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานที่ใหบริการ
2. มี ขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญ หาเรื่องร องเรีย นโดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เหมาะสมตามสมควรแกกรณี
3. มีการประกาศเผยแพรขั้นตอนและกระบวนการสําหรับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ
4. มีการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความแนใจวากระบวนการแกไขเรื่อง
รองเรียนและขอขัดแยงเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยง และ
เผยแพรรายงานผลการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณชน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. กลไกและช อ งทางการรั บ และการแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งร อ งเรี ย น เช น มี ก ล อ งรั บ เรื่ อ ง
รองเรียน มีตู ปณ. ระบบโทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ตเพื่อรับเรื่องรองเรียน
2. เอกสารแสดงขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องเรียน เชน การแตงตั้ง
คณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องรองเรียน เปนตน
3. รายงานผลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยงของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นของหนวยงาน โดยพิจารณาจากรายงานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเปนสําคัญ
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ตัวชี้วัดที่ 3.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู รั บ บริ การของหนว ยงาน เพื่อนํา ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและหาแนวทางการ
ใหบริการที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการนั้น สามารถ
ดําเนินการในทุกชวงเวลาของการปฏิบัติงานและจะตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
จากหนวยงานภายนอกอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
วิธีการประเมิน
พิจ ารณาจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนผูรั บ บริก ารของหนว ยงาน ว า มี
หรือไมมีการประเมินผลความพึงพอใจหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและการเผยแพรผล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งวิธีการประเมินในลักษณะที่หลากหลาย
เชน การประเมินแบบมีสวนรวม เปนตน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2. มีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการที่หลากหลาย
3. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอผูบริหารในหนวยงาน
4. มีการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในชองทางที่
หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการใหบริการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่หนวยงานภายในหรือหนวยงาน
ภายนอกจัดทําขึ้นในรอบป
2. เอกสาร/เครื่องมือการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน
3. ขอมูล/เอกสารแสดงความหลากหลายของชองทางในการประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน
4. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการของหนวยงาน การเผยแพรและการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน ซึ่งเปนกระบวนการที่สะทอนถึงการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิการรับรูของภาคประชาชน
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ตัวชี้วัดที่ 3.6
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการ
ใหบริการแกประชาชน เพื่อเปนการประเมินตนเองเกี่ยวกับการใหบริการแกประชาชน และเพื่อให
ประชาชนไดติดตามผลการใหบริการแกประชาชนไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการสนับสนุนใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลและไดรับการชี้แจงที่เหมาะสมจากหนวยงาน การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและ
สรุปผลการใหบริการแกประชาชนนี้ เปนการเสริมสรางระบบการประเมินผลตนเอง การจัดทําขอมูล
และการจัดการความรูของหนวยงาน เพื่อใหสามารถนําระบบขอมูลและความรูมาใชในการบริการแก
ประชาชนไดอยางเหมาะสม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน วามี
หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร และพิจารณาจากกระบวนการจัดทําขอมูลทางสถิติและการสรุปผล
การใหการบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มี ก ารจั ด ทํ า และแสดงตารางปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานเป น รายป ใ ห กั บ
ประชาชนไดรับทราบ
2. มีการจัดทําและแสดงผลระบบขอมูลทางสถิติในดานงบประมาณ บุคลากร และกิจกรรม
การใหบริการแกประชาชนเปนรายปใหประชาชนไดรับทราบ
3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการวิเคราะหขอมูลในการใหการบริการแกประชาชน
4. มีการสรุปและแสดงผลการใหบริการแกประชาชนภายในหนวยงานเปนรายป
5. มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลสรุปการใหการบริการแกประชาชนเปนเอกสาร
ประจําปของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ตารางกิจกรรม/ปฏิทินการปฏิบัติของหนวยงานเปนรายป
2. ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับขอมูลและการใหบริการแกประชาชน
3. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลการใหบริการประชาชน/เอกสารประจําป
ของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผล
การใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน ซึ่งเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน และ
การนําเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐาน ภาพถาย ปายประกาศในเรื่องดังกลาว

