
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e1  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ทา่น ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e2  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ทา่น กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e3  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4  
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาตหรือใหบ้ริการ หรือไม ่

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เงิน     

 ทรัพย์สิน     

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น
การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

    



หมายเหตุ: เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e5  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 
การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e7  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มี ไม่ม ี

e8  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

  

 

 

 



ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มี ไม่ม ี

e10  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน หรือไม ่

  

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึน้ มาก
น้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e12  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึน้ มาก
น้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อน
มาติดต่อ 



ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มี ไม่ม ี

e13  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e14  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากนอ้ยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e15  
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 


