
 



สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก 

คำนำ 
 

  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ) 
ได้พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ อปท. พัฒนาประสิทธิผลของ
การให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจ
จากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก .ก.ถ.) และ
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการและแนวทางพัฒนางานด้าน
การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของ อปท. มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้ง อปท. 
สามารถนำข้อมูลจากการติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะไปใช้ในการวางแผนการ
จัดบริการสาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื ่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรของ อปท.  ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นไป  

  ในการนี้ สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้พัฒนาระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ทางระบบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้การนำส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามแบบรวบรวม
ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะฯ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนให้การประมวลผลข้อมูลและรายงานผล
การประเมิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่ อปท. เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะและการเรียกดูรายงานผลการประเมินผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข 

สารบญั 
 

 หน้า 
บทที่ 1 บทนำ ๑ 
บทที่ 2 การเข้าสู่ระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒ 

2.1 การเข้าใชง้านระบบ ๒ 
2.2 การกรอกข้อมูล username และ password ในการเข้าสู่ระบบ ๔ 
2.3 การตรวจสอบ username และ password ในการเข้าสู่ระบบ 6 

บทที่ 3 ขัน้ตอนการมอบหมายเจ้าหน้าทีป่ระเมนิมาตรฐาน ฯ 8 
3.1 การกรอกข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมลู 8 
3.2 การเพ่ิมข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล 9 
3.3 การแก้ไขข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมลู 11 

บทที่ 4 ขัน้ตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน ๑2 
4.1 การเข้ากรอกข้อมูลพื้นฐาน ๑2 
4.2 การกรอกและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ๑4 
4.3 การส่งข้อมูลพื้นฐาน ๑6 
4.4 การตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนโครงสร้างพื้นฐาน 17 
4.5 การส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๑8 

บทที่ 5 ขัน้ตอนที่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ 20 
5.1 การเข้ากรอกข้อมูลประเมินการให้บรกิารสาธารณะ 20 
5.2 การกรอกและบันทึกข้อมูลประเมินการให้บริการสาธารณะ ๒1 
5.3 การส่งข้อมูลประเมินการให้บริการสาธารณะ ๒4 
5.4 การตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ 26 
5.4 การส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๒7 

บทที่ 6 ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ ๒8 
6.1 การเข้ากรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ ๒8 
6.2 การกรอกและบันทึกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 30 
6.3 การส่งข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 31 
6.4 การส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๓2 

บทที่ 7 ดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใชง้าน 34 
7.1 การเข้าดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน ๓4 
7.๒ การดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือ ๓5 

บทที่ 8 รายงานผลการประเมินตนเอง ๓6 
8.1 สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ๓6 
8.2 รายงานผลการประเมินรายแห่ง 
8.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่ง 

๓7 
39 

 



 
 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค 

สารบญัภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
๒.๑ หน้าจอเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ 
๒.2 หน้าจอแสดงแบบประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ และปีในการประเมิน 3 
๒.3 หน้าจอแสดงปีของแบบประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ 
๒.4 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ 4 
๒.5 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูล username และ password ในการเข้าสู่ระบบ ๔ 
๒.6 หน้าจอหลักของระบบ ๕ 
๒.7 หน้าจอแสดงการเข้าตรวจสอบ username และ password 6 
๒.8 หน้าจอแสดงรหัสล็อกอินและรหัสผ่านของกรุงเทพมหานคร/พัทยา ๖ 
๒.9 หน้าจอแสดงการเลือกข้อมูลจังหวัด ของ อบจ. ๖ 

2.10 หน้าจอแสดงการเลือกข้อมูลจังหวัด อำเภอและเทศบาล/อบต. 7 
2.11 หน้าจอแสดง username และ password ของ อปท. 7 
๓.๑ หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐาน ฯ 8 
๓.๒ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและผู้บันทึกข้อมูล 9 
๓.๓ หน้าจอแสดงการเพิ่มรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและผู้บันทึกข้อมูล 9 
๓.๔ หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและผู้บันทึกข้อมูล 10 
๓.๕ หน้าจอแสดงรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและผู้บันทึกข้อมูล 10 
๓.๖ หน้าจอแสดงการเข้าแก้ไขรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและผู้บันทึกขอ้มูล 11 
๓.๗ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการแก้ไขรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆและผู้บันทึกข้อมูล 11 
๔.๑ หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลพื้นฐาน ๑2 
๔.๒ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ๑3 
๔.๓ หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ๑4 
๔.๔ หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมลูพื้นฐาน ๑5 
๔.๕ หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๑5 
๔.๖ หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลพื้นฐาน ๑6 
๔.๗ หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการส่งข้อมูล ๑6 
๔.๘ หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๑7 
๔.๙ หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้ ๑7 

4.10 หน้าจอแสดงการตรวจสอบข้อมูล 17 
4.11 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลทีไ่ม่ครบ 18 
4.12 หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูล 19 
๕.๑ หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลการประเมินการให้บริการสาธารณะ 20 
๕.๒ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินการให้บรกิารสาธารณะ 21 
๕.๓ หน้าจอแสดงการตรวจสอบแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินการให้บรกิารสาธารณะ ๒1 
๕.๔ หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ..... ๒2 
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สารบญัภาพ(ต่อ) 
   

ภาพที ่  หน้า 

๕.๕ หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลรูปแบบการดำเนินงาน ๒2 
๕.๖ หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลจำนวน และจำนวนงบประมาณที่ใช้ (บาท) ๒3 
5.7 หน้าจอแสดงการบันทึกแบบสอบถามประเมินการให้บริการสาธารณะ 23 
5.8 หน้าจอแสดงการยืนยันการบันทึกแบบสอบถามประเมินการให้บริการสาธารณะ 24 
5.9 หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลแบบสอบถามประเมินการให้บรกิารสาธารณะ 24 

5.10 หน้าจอแสดงยืนยันส่งข้อมูลแบบสอบถามประเมินการให้บริการสาธารณะ 2-1 ถึง 2-6   25 
5.11 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 25 
5.12 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้ 25 
5.13 หน้าจอแสดงการตรวจสอบข้อมูล 26 
5.14 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลทีไ่ม่ครบ 26 
5.15 หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูล 27 
6.1 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ ๒8 
๖.๒ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ ๒9 
๖.๓ หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 30 
๖.๔ หน้าจอแสดงบันทึกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 30 
๖.๕ หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 30 
๖.๖ หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 31 
๖.๗ หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการส่งข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 31 
๖.๘ หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 31 
๖.๙ หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ ๓2 
๗.๑ หน้าจอแสดงเมนูในการเข้าดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน ๓4 
๗.๒ หน้าจอแสดงเอกสารดาวน์โหลดและคู่มือ 35 
๗.๓ หน้าจอแสดงการดาวน์โหลดและเอกสารและคู่มือ ๓5 
๘.๑ หน้าจอแสดงเมนูในการเข้าสรุปจำนวนผู้กรอกแบบประเมิน ๓6 
๘.๒ หน้าจอแสดงรายงานผลสรุปจำนวนผู้กรอกแบบประเมิน ๓6 
๘.๓ หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ารายงานผลประเมินบริการสาธารณะรายแห่ง ๓7 
๘.๔ หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินบริการสาธารณะรายแห่ง ๓7 
๘.๕ หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินบริการสาธารณะรายแห่งตามที่ผู้ใช้งานเลือก ๓8 
๘.๖ หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูลผลการประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์ ๓9 
๘.๗ หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ารายงานความพึงพอใจรายแห่ง ๓9 
๘.๘ หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่ง ๓9 
๘.๙ หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่งตามที่ผู้ใช้งานเลือก 40 
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บทที่ 1 
บทนำ 

  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) 
เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการ 2) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนถิ่นทั่วประเทศ 
ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จำนวนมากกว่า 7,8๐๐ แห่ง โดย สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ดำเนินการ
ให้มีการจัดประเมินตนเองของ อปท. ในเรื่องภารกิจที่ถ่ายโอนพร้อมทั้งกำหนด เกณฑ์ชี้วัด แล้วให้ อปท. 
รวบรวมข้อมูลและจัดส่งมาที่ สำนักงาน ก.ก.ถ. ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมาก 

  สำนักงาน ก.ก.ถ. จึงได้พัฒนาระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำระบบการนำเข้าข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลและการรายงาน
ผลข้อมูล สำหรับการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลข้อมูลการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. ทั่วประเทศ และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
การเข้าสู่ระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

2.1. การเข้าใช้งานระบบ 
2.1.1. การเข้าใช้งานระบบสามารถเข้าได้โดย 

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://164.115.25.179/ 

2) เข้าผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.ถ. (https://www.odloc.go.th) โดยคลิกที่รูป 
  “ระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.”(รูปที่ 2.1) 

รูปที่ 2.1 หน้าจอเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1.2. ผู้ใช้งานจะพบหน้าจอ ระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบประเมิน ตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปีในการประเมิน (รูปที่ 2.2) 
1) แบบสอบถาม กรุงเทพมหานคร 
2) แบบสอบถาม เมืองพัทยา 
3) แบบสอบถาม อบจ. 
4) แบบสอบถาม เทศบาล 
5) แบบสอบถาม อบต. 
 

 

 

คลิกเลือก 
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รูปที่ 2.2 หน้าจอแสดงระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปีในการประเมิน 

 

2.1.3. ผู้ใช้งานสามารถเลือกปีที่ต้องการประเมินได ้โดยคลิกที่ “ป.ี..........” ตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปที่ 2.3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 หน้าจอแสดงปีทีต้องการประเมินของระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

1) กรุงเทพมหานคร 

2) พัทยา 

3) อบจ. 

5) อบต. 

4) เทศบาล 

คลิกเลือกปี
เลือก 

คลิกเลือกปี
เลือก 

คลิกเลือกปี
เลือก 

คลิกเลือกปี
เลือก 

คลิกเลือกปี
เลือก 
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2.1.4. ระบบแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปที่ 2.4) 

 
รูปที่ 2.4 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ 

 

2.2. การกรอกข้อมูล username และ password ในการเข้าสู่ระบบ 
2.2.1. ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูล username และ password ในช่องที่กำหนด และคลิกปุ่ม “login” 

(รูปที่ 2.5) หากไม่ทราบให้ดำเนินการตรวจสอบ username และ password ได้ตามข้อที่ 2.3  

 
รูปที่ 2.5 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูล username และ password ในการเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

กรอก username 

กรอก password 
คลิกเลือก 
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2.2.2. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูล username และ password ถูกต้องแล้วจะพบหน้าจอหลักของระบบ 
(รูปที่ 2.6) ซึ่งประกอบด้วย 
1) เมนูหลักในการใช้งาน  

▪ ขั้นตอนการมอบหมายเจ้าหน้าทีป่ระเมินมาตรฐาน ฯ 
▪ ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน 
▪ ขั้นตอนที่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ 
▪ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ 
▪ ดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคูม่ือการใช้งาน 
▪ สรุปจำนวนผู้กรอกแบบประเมิน 
▪ ดูรายงานผลการประเมินตนเอง 

• รายงานผลการประเมินรายแห่ง 
• รายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่ง 

▪ กลับสู่หน้าหลกั 
▪ การออกจากระบบ 

2) คำนำ 
3) ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลประเมินตนเอง 
4) คำแนะนำ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6 หน้าจอหลักของระบบ 
 

ชื่อ อปท. 

2) คำนำ 

3) ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลประเมินตนเอง 

4) คำแนะนำ 

1) เมนูหลัก 
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2.3. การตรวจสอบ username และ password ในการเข้าสู่ระบบ 
2.3.1. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ username และ password ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบได้ โดยคลิกที่ปุ่ม 

“คลิกที่นี”่ ในหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (รูปที่ 2.7) 

 
รูปที่ 2.7 หน้าจอแสดงการเข้าตรวจสอบ username และ password 

 

2.3.2. ระบบแสดงหน้าจอการตรวจสอบ Username และ Password โดยจำแนกตามประเภท อปท. ดังนี ้ 

1) กรุงเทพมหานคร/พัทยา ให้คลิกปุ่ม “รหัสล็อกอินและรหัสผ่าน” (รูปที่ 2.8) 

 
รูปที่ 2.8 หน้าจอแสดงรหัสล็อกอินและรหัสผ่านของกรุงเทพมหานคร/พัทยา 

 

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลือกจังหวัดแล้ว คลิกปุ่ม “ค้นหา” (รูปที่ 2.9) 

 

รูปที่ 2.9 หน้าจอแสดงการเลือกข้อมูลจังหวัด ของ อบจ. 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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3) องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล ให้เลือกจังหวัด อำเภอ และ เทศบาล/อบต. (รูปที่ 2.10) 

 

รูปที่ 2.10 หน้าจอแสดงการเลือกข้อมูลจังหวัด อำเภอและเทศบาล/อบต. 

 

2.3.3. ระบบจะแสดง username และ password ของ อปท. ให ้ผ ู ้ ใช ้งานนำ  username และ 
password ที่ได้ ไปใช้กรอกข้อมูลในหน้าจอการเข้าสู่ระบบ โดยคลิกปุ่ม “กลับสู่หน้า Login” 
(รูปที่ 2.11) 

 
รูปที่ 2.11 หน้าจอแสดง username และ password ของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1234567 1234567 

คลิกเลือก 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการมอบหมายเจ้าหน้าทีป่ระเมินมาตรฐาน ฯ  
 

3.1 การกรอกข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน ที่ผู้บริหาร

มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่ผู้บริหารมอบหมายให้ทำ

หน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
3.1.1 หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ถกูต้องแล้ว ให้คลิกที่เมนู “ขั้นตอนการมอบหมาย

เจ้าหน้าทีป่ระเมินมาตรฐาน ฯ” ที่เมนูหลักของระบบ  (รปูที่ 3.1)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐาน ฯ 
 

3.1.2 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน (รูปที่ 3.2) 
1) ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน ที่ผู้บริหาร

มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
2) ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่ผู้บริหารมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการ

สาธารณะของ อปท. 

ชื่อ อปท. 

คลิกเลือก 
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รูปที่ 3.2 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 

และผู้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

 
3.2 การเพิ่มข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน  ที่ผู้บริหาร

มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และ ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่ผู้บริหารมอบหมายให้
ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
3.2.1 หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ขั้นตอนการมอบหมายหน้าที่ประเมินมาตรฐาน ฯ โดยผู้ใช้งานสามารถ

เพิ่มข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน และข้อมูล
รายชื่อเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่ผู้บริหารมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” (รูปที่ 3.3) 

 
รูปที่ 3.3 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน  

และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

2) ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯ 

คลิกเลือก 

๑) ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ฯ 

คลิกเลือก 
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3.2.2 กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” และ กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก
ข้อมูลโดยการกรอกชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” 
(รูปที่ 3.4) 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.4 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ฯ  
และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

 
 

3.2.3 ระบบแสดงรายช่ือเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน (กรอกข้อมูล
ได้ 8 คน) และข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ (กรอกข้อมูลได้ 1 คน 
เท่านั้น) (รูปที่ 3.5) 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 หน้าจอแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ฯ  
และเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

 
 

 

 กรอกข้อมูล คลิกเลือก 

 

 

 

 

กรอกข้อมูล 
 

คลิกเลือก 
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3.3 การแก้ไขรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน  ที่ผู ้บริหาร
มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และ ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่ผู้บริหารมอบหมายให้
ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
3.3.1 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน 

และข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่ผู้บริหารมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. โดยคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ด้านหลังรายชื่อที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 3.6)  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงการเข้าแก้ไขรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ฯ  
และเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

 
3.3.2 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสำหรับการแก้ไขข้อมูล ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและคลิกปุ่ม

“บันทึก” (รูปที่ 3.7) 

 
รูปที่ 3.7 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการแก้ไขรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บันทึกข้อมูล 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก แก้ไขข้อมูล 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน  

4.1 การเข้ากรอกข้อมูลพื้นฐาน 
4.1.1 หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่เมนู “ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล

พื้นฐาน” ที่เมนูหลัก (รูปที่ 4.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลพื้นฐาน 

4.1.2 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย (รูปที่ 4.2) 
๑) รายการบันทึกข้อมูล 
๒) การบันทึกแบบสอบถาม 
๓) การส่งข้อมูลแบบสอบถาม 
๔) การตรวจสอบข้อมูล 
๕) การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือก 
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รูปที่ 4.2 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลพื้นฐาน 

 

3) การส่งข้อมูล
แบบสอบถาม 

1) รายการบันทึกข้อมูล 

2) บันทึกข้อมูล
แบบสอบถาม 

 4) การตรวจสอบข้อมูล 

5) การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
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4.2 การกรอกและบันทึกข้อมลูพื้นฐาน 
4.2.1 หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่การกรอกข้อมูลพื้นฐาน ให้ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

ทุกข้อคำถาม (รูปที่ 4.3) ซึ่งมีเงื่อนไขในการกรอกข้อมูลดังน้ี 
1) คอลัมภ์ “จำนวน” ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และจุดทศนิยมเท่านั้นและไม่ต้องใส่

เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ก้ันระหว่างตัวเลข  
2) คอลัมภ์ “แหล่งข้อมูล” ระบบตั้งค่าเริ่มต้น โดยเลือกที่ “อปท. เอง” ผู้ใช้งานสามารถ

เปลี่ยนไปเลือกที ่“จากแหล่งอื่น” ได ้
3) คอลัมภ์ “ไม่มีบริการสาธารณะ” เลือกในกรณีที่ อปท. ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ

การจัดบริการสาธารณะในข้อนั้น หรือ อปท. มีโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่มีการจดับริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในข้อนั้น เมื่อเลือก “ไม่มีบริการสาธารณะ” 
(ข้อที ่3) แล้วระบบจะไม่ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในส่วนของ “จำนวน” (ข้อที ่1) และ 
“แหล่งข้อมูล” (ข้อที่ 2) รวมทั้งจะไม่สามารถกรอกข้อมูลในบทที่ 5 “ขั้นตอนที่ 2 
ประเมินการให้บริการสาธารณะ” ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้นได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลพื้นฐาน 

 

ไม่สามารถเลือกได ้ไม่สามารถกรอกได ้

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 

ไม่สามารถเลือกได ้ไม่สามารถกรอกได ้

ไม่สามารถเลือกได ้ไม่สามารถกรอกได ้

ไม่สามารถกรอกได ้ ไม่สามารถเลือกได ้
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4.2.2 เมื ่อผู ้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ ่ม “บันทึกแบบสอบถาม”  ที่ด้านล่างของ
แบบสอบถาม (รูปที่ 4.4) 

 
รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 

 

4.2.3 ระบบแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วและคลิกปุ ่ม “ตกลง” 
หลังจากที่บันทึกแบบสอบถามแล้ว ผู ้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นในกรณีที่
ผู้ใช้งาน ส่งข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามได้ (รายละเอียด
ตามข้อ 4.3)  (รูปที่ 4.5)  

 

รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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4.3 การส่งข้อมูลพื้นฐาน 
4.3.1 เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่กรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้องดำเนินการส่ง

แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน โดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลแบบสอบถาม” ที่ด้านบนของแบบสอบถาม 
(รูปที่ 4.6) 
ข้อควรระวัง  :: เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามได้

หากต้องการแก้ไขต้องทำหนังสือแจ้งมาท่ีส่วนกลาง 

 
รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

4.3.2 ระบบจะแจ้งเตือนการส่งข้อมูลอีกครั้ง และหากผู้ใช้งานยืนยันที่จะส่งข้อมูลแบบสอบถามให้
คลิกปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 4.7)  

 

รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการส่งข้อมูล 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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4.3.3 หากข้อมูลถูกส่งเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะแสดงการแจ้งว่าส่งข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “ตกลง” 
(รูปที่ 4.8) 

 
รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

4.3.4 กรณีที่ระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ (รูปที่ 4.9) ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” จากนั้น ให้
ผู้ใช้งานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม 
และส่งข้อมูลแบบสอบถามอีกครั้ง หากยังไม่สามารถดำเนินการส่งข้อมูลได้ ให้ดำเนินการ
ตามข้อ 4.4  

 

รูปที่ 4.9 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 

 

4.4 การตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนโครงสร้างพื้นฐาน 
4.4.1 ผู ้ใช้งานไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่สามารถ

ดำเนินการส่งข้อมูลได ้ให้คลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” (รูปที่ 4.10) 

รูปที่ 4.10 หน้าจอแสดงการตรวจสอบข้อมูล 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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4.4.2 ระบบจะแสดงรายการที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยให้ผู้ใชง้านดำเนินการตรวจสอบและ
กรอกข้อมูลในรายการดังกล่าวให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม “บันทึกแบบสอบถาม” และ คลิก
ปุ่ม “ส่งข้อมูลแบบสอบถาม” อีกครั้ง (รูปที่ 4.11) 

 

 

รูปที่ 4.11 หน้าจอแสดงรายการช้อมูลที่ไมค่รบ 

 
4.5 การส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.5.1 ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ประเภทต่างๆได้ โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 แบบฟอร์ม  
(รูปที่ 4.12) 
1) ฟอร์มกรอก คือ แบบฟอร์มเปล่าเพ่ือให้ผู้ใช้งานนำออกไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) ฟอร์มข้อมูล คือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน 

ยังไม่ได้กรอกขอ้มูล 

ยังไม่ได้กรอกขอ้มูล 
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รูปที่ 4.12 หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูล 

 

4.5.2 ผู้ใช้งานสามารถส่งออกไฟล์ที ่ต้องการได้ โดยคลิกที่รูปตามรูปแบบไฟล์ที ่กำหนด  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

ลำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 

 

 

 

 

 

1) ฟอร์มกรอก 

2) ฟอร์มข้อมูล 
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บทที่ 5 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ  

5.1 การเข้ากรอกข้อมูลประเมนิการให้บริการสาธารณะ 
5.1.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการส่งแบบสอบถามใน “ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน” ให้เรียบร้อยก่อน 

จึงจะสามารถกรอกข้อมูลใน “ขั้นตอนที่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ”ได ้
5.1.2 ผู ้ใช้งานจะพบเมนูย่อยของ “ขั ้นตอนที ่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ”  เพิ ่มขึ้น

ประกอบด้วย 6 เมนูย่อย คือ แบบสอบถามที ่ 2 - 1 ถึง 2 - 6 ผู ้ใช้งานสามารถกรอก
แบบสอบถามได้ โดยคลิกที ่ เมนูย ่อยแต่ละแบบตั ้งแต่ “แบบสอบถามที ่  2  - 1” ถึง 
“แบบสอบถามที่ 2 - 6” ตามลำดับ (รูปที่ 5.1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลประเมินการให้บริการสาธารณะ 
 

5.1.3 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินการให้บริการสาธารณะตามที่ผู้ใช้เข้าเมนูย่อย 
“แบบสอบถามที่ 2 - 1” - “แบบสอบถามที่ 2 - 6” (รูปที่ 5.2) ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก 
ดังนี้  
1) รายการบันทึกข้อมูล (มีทุกเมนูย่อย) 
2) การบันทึกแบบสอบถาม (มีทุกเมนูย่อย) 
3) การส่งข้อมูลแบบสอบถาม (มีในเมนูย่อย “แบบสอบถามที่ 2 - 6” เท่านั้น) 
4) การตรวจสอบข้อมูล (มีในเมนูย่อย “แบบสอบถามที่ 2 - 6” เท่านั้น) 
5) การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (มีทุกเมนูย่อย)  

คลิกเลือก 
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รูปที่ 5.2 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินการให้บริการสาธารณะ 

 
5.2 การกรอกและบันทึกข้อมลูประเมินการให้บริการสาธารณะ 

5.2.1 หลั ง จ ากผู ้ ใ ช้ ง าน เ ข้ า สู ่ ก า รก รอกข้ อมู ล ป ระ เมิ นก า ร ให้ บ ริ ก า ร ส า ธ า รณะ ให้
ผู้ ใ ช้ ง านดำ เนิ นการกรอกข้ อมู ล ให้ ครบถ้ ว นทุ กข้ อคำถาม  ซึ่ งมี เ งื ่ อน ไข ในการ
กรอกข้อมูลดังนี้  
๑) หากผู้ใช้งานพบว่ามีข้อมูลบางรายการไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าในการกรอกข้อมูล 

“ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน” ผู้ใช้งานได้เลือกรายการข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับ
รายการข้อมูลนี ้เป็น “ไม่มีบริการสาธารณะ” จึงส่งผลต่อรายการข้อมูลนี้  ทำให้ไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลและกรอกข้อมูลได้ (ระบบ Auto Lock) ให้ข้ามไปทำรายการต่อไป (รูป
ที่ 5.3) 

 
รูปที่ 5.3 หน้าจอแสดงการตรวจสอบแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินการให้บริการสาธารณะ 

1) รายการบันทึกข้อมูล 

5) การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

2) การบันทึกแบบสอบถาม 

3) การส่งข้อมูล
แบบสอบถาม 

0 

ไม่สามารถ 
แก้ไขข้อมูลได้ 

0 

4) การตรวจสอบข้อมูล
แบบสอบถาม 
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๒) คอลัมน์ “ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.....” ผู้ใช้งานตรวจสอบการให้บริการ
สาธารณะ ในรายการข้อมูล หากพบว่าในเขตพื้นที่ อปท. มีโครงสร้างพื้นฐาน ในความ

รับผิดชอบสำหรับการจัดบริการสาธารณะนั ้น แต่ในปีงบประมาณที่สอบถามไม่ได้

ดำเนินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด ให้เลือก “ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ….. ” และให้ข้ามไปทำรายการต่อไป (รูปที่ 5.4) 

 

รูปที่ 5.4 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ..... 

๓) คอลัมน์ “รูปแบบการดำเนินงาน” ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งในรายการ
ข้อมูลนั้น ซึ่งประกอบด้วย (1) อปท. ดำเนินการเอง (2) ทำร่วมกับท้องถิ่นอื่น (3) จ้าง
เหมา (4) ทำร่วมกับส่วนราชการ (5) สัมปทาน (6) มากกว่า 1 รูปแบบ ระบบจะแสดงช่อง
กรอกข้อมูล “จำนวน” และ “จำนวนงบประมาณที่ใช้(บาท)” ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลต่อไป 
(รูปที่ 5.5)  

 
รูปที่ 5.5 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลรูปแบบการดำเนินงาน 

แสดงอัตโนมัติ คลิกเลือก 
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๔) คอลัมน์ “จำนวน” ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และจุดทศนิยมเท่านั้นและไม่ต้องใส่
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) กั้นระหว่างตัวเลข โดยที่ช่องข้อมูลจำนวนห้ามเป็นช่องว่าง 
(รูปที่ 5.6) 

๕) คอลัมน์ “จำนวนงบประมาณที่ใช้ (บาท)” ต้องใส่ข้อมูลที่เป็น จำนวนเงิน (บาท) ที่ใช้
ในการจัดบริการสาธารณะ โดยข้อมูลต้องเป็นตัวเลขและจุดทศนิยมเท่านั้นและไม่ต้อง
ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) กั้นระหว่างตัวเลข หากไม่ใช้งบประมาณให้กรอกข้อมูล
เป็นตัวเลข “0” โดยที่ช่องข้อมูลงบประมาณห้ามเป็นช่องว่าง (รูปที่ 5.6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.6 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลจำนวน และจำนวนงบประมาณที่ใช้ (บาท) 

 
5.2.2 เมื ่อผู ้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกแบบสอบถาม” ทุกครั้งในแต่ละ

แบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (รูปที่  5.7) 

รูปที่ 5.7 หน้าจอแสดงการบันทึกแบบสอบถามประเมินการให้บริการสาธารณะ   

ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

คลิกเลือก 
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5.2.3 ระบบแจ้ ง เตือนการบันทึกข้อมูลว่ าดำเนินการบันทึกข้อมูล เรี ยบร้อยแล้ ว  และ
คลิกปุ่ ม  “ตกลง” หลั งจากที่ บันทึกข้อมูลแล้ ว  ผู้ ใ ช้ ง านสามารถแก้ ไขข้อมู ล ได้  
ย ก เ ว้ น ใ น ก ร ณี ที ่ ผ ู ้ ใ ช ้ ง า น ส่ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล้ ว  จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
แบบสอบถามได้  (รูปที่  5.8)  

 
รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงการยืนยันการบันทึกแบบสอบถามประเมินการให้บริการสาธารณะ 

 

5.3 การส่งข้อมูลประเมนิการจดับริการสาธารณะ 
5.3.1 ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลประเมินการให้บริการสาธารณะที่กรอกในแบบสอบถาม 2 – 1 ถึง 

2 -6 ให้ครบถ้วน จากนั้นผู้ใช้งานต้องดำเนินการส่งแบบสอบถาม โดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล
แบบสอบถาม” ในเมนูย่อย “แบบสอบถามที่ 2-6” (รูปที่ 5.9) 
ข้อควรระวัง :: เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามได้ 

หากต้องการแก้ไขต้องทำหนังสือแจ้งมาที่ส่วนกลาง 

 

รูปที่ 5.9 หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลแบบสอบถามประเมินการให้บริการสาธารณะ 

 

คลิกเลือก 

ตามแบบสอบถามที่บันทึก 

คลิกเลือก 
แบบสอบถามที่ 2-6 
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5.3.2 ระบบแจ้งเตือนการส่งข้อมูลอีกครั้งและหากผู้ใช้งานยืนยันที่จะสง่ข้อมูลแบบสอบถาม ให้คลิก
ปุ่ม “ตกลง” (รูปที ่5.10) 

 
รูปที่ 5.10 หน้าจอแสดงยืนยันส่งข้อมูลแบบสอบถามประเมินการให้บริการสาธารณะ 2-1 ถึง 2-6 

 

5.3.3 หากข้อมูลถูกส่งเป็นที่ เรียบร้อย ระบบจะแสดงการแจ้ง เตือนว่าส่งข้อมูล
เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “ตกลง” (รูปที ่5.11) 

 
รูปที่ 5.11 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

5.3.4 กรณีที่ระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ (รูปที่ 5.12) ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” จากนั้น ให้
ผู้ใช้งานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม 
และส่งข้อมูลแบบสอบถามอีกครั้ง หากยังไม่สามารถดำเนินการส่งข้อมูลได้ ให้ดำเนินการ
ตามข้อ 5.4 

 
รูปที่ 5.12 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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5.4 การตรวจสอบข้อมูลขัน้ตอนการจัดบริการสาธารณะ 
5.4.1 ผู้ใช้งานไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่สามารถ

ดำเนินการส่งข้อมูลได้ ให้คลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” ในหน้าแบบสอบถามย่อยที่ 2-6 
(รูปที่ 5.13) 

 
รูปที่ 5.13 หน้าจอแสดงการตรวจสอบข้อมูล 

5.4.2 ระบบจะแสดงรายการที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยให้ผู้ใช้งานดำเนินการตรวจสอบ
และกรอกข้อมูลในรายการดังกล่าวให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม “บันทึกแบบสอบถาม” ใน
หน้าแบบสอบถามย่อยที ่มีกรอกข้อมูล และ คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลแบบสอบถาม” ในหน้า
แบบสอบถามย่อยที่ 2-6 อีกครั้ง (รูปที่ 5.14) 

 
รูปที่ 5.14 หน้าจอแสดงรายการช้อมูลที่ไมค่รบ 

ยังไม่ได้กรอกขอ้มูล 

คลิกเลือก 

ยังไม่ได้กรอกขอ้มูล 
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5.5 การส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
5.5.1 ผู้ ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ  ได้  (รูปที่  5.14 ) โดยมีการแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบฟอร์ม   
๑ ) ฟอร์มกรอก คือ แบบฟอร์มเปล่าเพ่ือให้ผู้ใช้งานนำออกไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒ ) อร์มข้อมูล คือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน  

 

รูปที่ 5.14 หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูล 
 

5.5.2 ผู้ ใ ช้ ง า นส าม า ร ถส่ ง อ อก ไฟล์ ที่ ต้ อ ง ก า ร ไ ด้  โ ด ยคลิ กที่ รู ป  ต าม รู ป แ บบ ไ ฟล์ ที่
กำหนดซึ่ งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ  ได้แก่  

ลำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 

 

 

 

 

1) ฟอร์มกรอก 

2) ฟอร์มข้อมูล 
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บทที่ 6 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ  

6.1 การเข้ากรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 
6.1.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการส่งแบบสอบถามใน “ขั้นตอนที่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ” ให้

เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถกรอกข้อมูลใน “ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ” ได ้
6.1.2 ผู ้ใช้งานจะพบเมนูย่อยของ “ขั ้นตอนที ่ 3 ประเมินความพึงพอใจ” เพิ ่มขึ ้น คือ เมนู 

“แบบสอบถามความพึงพอใจ” (รูปที่ 6.1) 
 

 
รูปที่ 6.1 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ากรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือก 
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6.1.3 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ (รูปที่ 6.2) ซึ่งประกอบด้วย  
๑) รายการบันทึกข้อมูล  
๒) การบันทึกแบบสอบถาม 
๓) การส่งข้อมูลแบบสอบถาม 
๔) การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

 

 
รูปที่ 6.2 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

2) การบันทึกแบบสอบถาม 

3) การส่งข้อมูลแบบสอบถาม 

๑) รายการบันทึกข้อมูล 
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6.2 การกรอกและบันทึกข้อมลูประเมินความพึงพอใจ 
6.2.1 หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่การกรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกข้อมูล         

ให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม (รูปที่ 6.3) ซึ่งมีเงื่อนไขในการกรอกข้อมูลดังน้ี 
1) พอใจ ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น และไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) กั้นระหว่าง

ตัวเลข หากไม่มีข้อมูลความพึงพอใจให้กรอกตัวเลขเป็นตัวเลข “0” โดยช่องข้อมูล
ห้ามเป็นช่องว่าง 

2) ปรับปรุง ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น และไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , )   กั้นระหว่าง
ตัวเลข หากไม่มีข้อมูลความพึงพอใจให้กรอกตัวเลขเป็นตัวเลข “0” โดยช่องข้อมูล
ห้ามเป็นช่องว่าง 

 

รูปที่ 6.3 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 
 

6.2.2 เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกแบบสอบถาม” (รูปที่ 6.4)  

 
รูปที่ 6.4 หน้าจอแสดงบันทึกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 

6.2.3 ระบบแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และคลิกปุ่ม “ตกลง” หลังจากที่
บันทึกข้อมูลแล้วผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งานส่งข้อมูลแล้วระบบจะ
ไม่ให้แก้ไขข้อมูล (รูปที่ 6.5) 

 
รูปที่ 6.5 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

คลิกเลือก 

กรอกข้อมูล 

คลิกเลือก 



 
 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่                                                                                                                         
สำนักงานปลัดสำนกันายกรัฐมนตรี 

31 

6.3 การส่งข้อมูลประเมนิความพึงพอใจ 
6.3.1 เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลประเมินความพึงพอใจที่กรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้อง 

ดำเนินการส่งแบบสอบถาม โดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลแบบสอบถาม” (รูปที่ 6.6) 

 
 

 

รูปที่ 6.6 หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
 

6.3.2 ระบบจะแจ้งเตือนการส่งข้อมูลอีกครั้ง และหากผู้ใช้งานยืนยันที่จะส่งข้อมูลแบบสอบถาม 
ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 6.7) 

 
รูปที่ 6.7 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการส่งข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 

 

6.3.3 หากข้อมูลถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนว่าได้ส่งข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่ม “ตกลง” 
(รูปที่ 6.8) 

 
รูปที่ 6.8 หน้าจอแสดงการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

6.3.4 กรณีที่ระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ให้ผู้ใช้งานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และ ครบถ้วนในการกรอกข้อมูล และส่งข้อมูลแบบสอบถามอีกครั้ง 

ข้อควรระวัง :: เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลแบบสอบถามแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
แบบสอบถามได้อีก หากต้องการแก้ไขต้องทำหนังสือแจ้งมาที่ส่วนกลาง 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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6.4 การส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
6.4.1 ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ (รูปที่ 6.9) โดยมีการแบ่งออกเป็น 

2 แบบฟอร์ม 
๑) ฟอร์มกรอก คือ แบบฟอร์มเปล่าเพ่ือให้ผู้ใช้งานนำออกไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒) ฟอร์มข้อมูล คือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.9 หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูลประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ฟอร์มกรอก 

2) ฟอร์มข้อมูล 
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6.4.2 ผู้ใช้งานสามารถส่งออกไฟล์ที่ต้องการได้ โดยคลิกที่รูปตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนดซึ่งแบ่ง                
ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 

ลำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 
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บทที่ 7 

ดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน  

7.1 การเข้าดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน 
7.1.1 หลังจากผู้ ใช้ งานเข้าสู่ ระบบด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ เมนู  “ดาวน์โหลด

แบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน”  ที่ เมนูหลัก (รูปที่ 7.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 7.1 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้าดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน 

7.1.2 ระบบจะแสดงเอกสารดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน (รูปที่ 7.2) ซึ่ง
ประกอบด้วย  
1) ชื่อเอกสาร 

• คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะ  

• คู ่มือและวิธีการกรอกข้อมูลระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั ้นต่ำการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• การเปรียบเทียบข้อคำถามกับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 

คลิกเลือก 
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2) เชื่อมโยงในการดาวน์โหลดไฟล์ 
 

 
รูปที่ 7.2 หน้าจอแสดงเอกสารดาวน์โหลดและคู่มือ 

7.2 การดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือ 
7.2.1 หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ “ดาวน์โหลดแบบรวบรวมข้อมูลและคู่มือการใช้งาน” แล้ว หากผูใ้ช้งาน

ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ให้คลกิที่ “ดาวน์โหลด” ด้านหลังชื่อไฟล์ (รูปที่ 7.3)  
 

  

 
 
 

 
รูปที่ 7.3 หน้าจอแสดงการดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก 

1) ชื่อเอกสาร 
2) เชื่อมโยงในการดาวน์โหลดไฟล์ 
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บทที่ 8 

รายงานผลการประเมินตนเอง  

8.1 สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
8.1.1. การสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ให้ผู ้ใช้งานคลิกที ่เมนู “สรุปจำนวนผู ้กรอกแบบ

ประเมิน” เพื่อดูความคืบหน้าในการกรอกข้อมูล (รูปที่ 8.1) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.1 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้าสรุปจำนวน ผู้กรอกแบบประเมิน 

 
8.1.2. ระบบจะแสดงผลสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (รูปที่ 8.2) ซึ่งประกอบด้วย 

1) ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลพื้นฐาน ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานที่มีการกรอกข้อมูล 

2) ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินการให้บริการสาธารณะ ร้อยละของข้อมูลประเมินการให้บริการ
สาธารณะที่มีการกรอกข้อมูล 

3) ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละของข้อมูลประเมินความพึงพอใจที่มีการกรอก
ข้อมูล 

4) สรุปภาพรวมทั้งหมด ค่าเฉลี่ยจากขั้นตอนที่ 1 – 3  

 
รูปที่ 8.2 หน้าจอแสดงรายงานผลสรุปจำนวน ผู้กรอกแบบประเมิน 

คลิกเลือก 
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8.2 รายงานผลการประเมินรายแห่ง 
8.2.1. การเข้าดูรายงานรายงานผลการประเมินรายแห่ง ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่เมนู“รายงานผลการ

ประเมินรายแห่ง”เพื่อดูรายงานข้อมูลในแต่ละด้านและภารกิจ (รูปที่ 8.3)  

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.3 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ารายงานผลการประเมินบริการสาธารณะรายแห่ง 

8.2.2. ระบบจะแสดงรายงานผลการประเมินรายแห่ง โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกด้านและภารกิจที่
ต้องการดูรายงาน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” (รูปที่ 8.4) 

 
รูปที่ 8.4 หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินบริการสาธารณะรายแห่ง 

 
 

คลิกเลือกภารกิจ 

คลิก 
เลือกด้าน 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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8.2.3. ระบบจะแสดงรายงานผลการประเมินรายแห่งตามที่ผู้ใช้งานเลือกด้านและภารกิจ (รูปที่ 8.5 ) 
ซึ่งประกอบด้วย 
1) ค่าเป้าหมาย (%) ค่าที่กำหนดโดยส่วนกลาง 
2) กรอบการประเมิน (1) ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
3) การจัดบริการสาธารณะ (2) ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ 
4) การจัดบริการสาธารณะ (2) เปรียบกับ กรอบการประเมิน (1) (%) โดยมีสูตรดังน้ีคำนวณ  

=  
การจัดบริการสาธารณะ (2)

กรอบการประเมิน (1)
 × 100 = _________% 

5) ผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 

• สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

• เท่ากับค่าเป้าหมาย 

• การพัฒนาในอนาคต 

• ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 

• ไม่มีบริการสาธารณะ 

 
รูปที่ 8.5 หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินบริการสาธารณะรายแห่งตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

 

8.2.4. ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผลการประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยคลิกที่รูปตาม
รูปแบบไฟล์ที่กำหนด (รูปที่ 8.6) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

ลำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 

 

ผลลัพธ์ 
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รูปที่ 8.6 หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูลผลการประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

8.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่ง 
8.3.1. การเข้าดูรายงานผลการประเมินตนเอง ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่เมนู “รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจรายแห่ง” เพื่อดูรายงานความพึงพอใจ (รูปที่ 8.7)  

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.7 หน้าจอแสดงเมนูในการเข้ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่ง 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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8.3.2. ระบบจะแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก
ด้านที่ต้องการดูรายงาน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” (รูปที่ 8.8)  

 
รูปที่ 8.8 หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่ง 

 

8.3.3. ระบบจะแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่ผู้ใช้งานต้องเลือกด้าน
ภารกิจ (รูปที่ 8.9) ซึ่งประกอบด้วย 

1) พอใจ 

2) ปรับปรุง  

 
รูปที่ 8.9 หน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจรายแห่งตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก 

คลิก 
เลือกด้าน 
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8.3.4. ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผลการประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยคลิกที่รูปตาม
รูปแบบไฟล์ที่กำหนด (รูปที่ 8.10) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

ลำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 

 

 
รูปที่ 8.10 หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูลผลการประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

คลิกเลือก 


