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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ก 

ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักงำน ก.ก.ถ) 
ได้พัฒนำระบบกำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ด้วยวิธีกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ อปท. พัฒนำประสิทธิผลของ
กำรให้บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อ ง และได้รับควำมพึงพอใจ
จำกประชำชน โดยข้อมูลที่ได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผลตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. สำมำรถใช้เป็นข้อมูลส ำหรับคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และคณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน 
มำตรกำรและแนวทำงพัฒนำงำนด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. เพ่ือให้กำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. 
มีคุณภำพสูงขึ้น รวมทั้ง อปท. สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรติดตำมประเมินผลตำมเกณฑช์ี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำ
มำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดบริกำรสำธำรณะและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของตนเอง เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรสำธำรณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลำกรของ อปท.  
ได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรสำธำรณะของ อปท. ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
กำรบริกำรที่สูงขึ้นไป  

  ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.ก.ถ. ได้พัฒนำระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำ
มำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. ทำงระบบออนไลน์ขึ้น เพ่ือให้กำรน ำส่งข้อมูลกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. ตำมแบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัดเป็นไปอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว ตลอดจนให้กำรประมวลผลข้อมูลและรำยงำนผลกำรประเมิน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำ
คู่มือกำรใช้งำนระบบดังกล่ำวให้แก่ อปท. เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลกำรจัดบริกำร
สำธำรณะและกำรเรียกดูรำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่ำงถูกต้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์ข้อมูลกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข 

สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
บทที่ 1 บทน ำ ๑ 
บทที่ 2 กำรเข้ำสู่ระบบ ๒ 

2.1 กำรเข้ำใช้งำนระบบ ๒ 
2.2 กำรกรอกข้อมูล username และ password ในกำรเข้ำสู่ระบบ ๔ 
2.3 กำรตรวจสอบ username และ password ในกำรเข้ำสู่ระบบ ๕ 

บทที่ 3 ขั้นตอนก ำหนด คณะกรรมกำรประเมินตนเอง ๗ 
3.1 กำรกรอกข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเอง ๗ 
3.2 กำรเพ่ิมข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล ๘ 
3.3 กำรแก้ไขข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล 8 
3.4 กำรลบข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล 9 

บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐำน ๑0 
4.1 กำรเข้ำกรอกข้อมูลพ้ืนฐำน ๑0 
4.2 กำรกรอกและบันทึกข้อมูลพื้นฐำน ๑2 
4.3 กำรส่งข้อมูลพื้นฐำน ๑4 
4.4 กำรส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๑6 

บทที่ 5 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ ๑8 
5.1 กำรเข้ำกรอกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ ๑8 
5.2 กำรกรอกและบันทึกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ ๒0 
5.3 กำรส่งข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ ๒๓ 
5.4 กำรส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๒4 

บทที่ 6 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินควำมพึงพอใจ ๒6 
6.1 กำรเข้ำกรอกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ ๒6 
6.2 กำรกรอกและบันทึกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ ๒8 
6.3 กำรส่งข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 29 
6.4 กำรส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๓0 

บทที่ 7 เอกสำรดำวน์โหลดและคู่มือ ๓2 
7.1 กำรเข้ำเอกสำรดำวน์โหลดและคู่มือ ๓2 
7.๒ กำรดำวน์โหลดเอกสำรและคู่มือ ๓3 

บทที่ 8 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ๓4 
8.1 สรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ๓4 
8.2 รำยงำนกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่ง ๓5 
8.3 รำยงำนควำมพึงพอใจรำยแห่ง 37 

 

 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ค 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
 บทที่ 9 คู่มือน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 40 
 9.1 ควำมเป็นมำ 

9.            9.2 วัตถุประสงค์ของกำรน ำเสนอผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
9.            9.3 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยวิธีกำรประเมินตนเอง(Self Assessment)  

40 
40 
40 

9.4 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 41 
9.5 เมนูคู่มือน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์ข้อมูลกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง 

 
สำรบัญภำพ 

 
ภำพที ่  หน้ำ 
๒.๑ หน้ำจอแสดงระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำน       

กำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. 
๒ 

๒.๒ หน้ำจอแสดงปีของระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำน  
กำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. 

๓ 

๒.๓ หน้ำจอแสดงกำรเข้ำสู่ระบบ ๓ 
๒.๔ หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูล username และ password ในกำรเข้ำสู่ระบบ ๔ 
๒.๕ หน้ำจอหลักของระบบ ๕ 
๒.๖ หน้ำจอแสดงกำรเข้ำตรวจสอบ username และ password ๕ 
๒.๗ หน้ำจอแสดงรหัสล็อกอินและรหัสผ่ำนของกรุงเทพมหำนคร/พัทยำ ๖ 
๒.๘ หน้ำจอแสดงกำรเลือกข้อมูลจังหวัด ของ อบจ. ๖ 
2.9 หน้ำจอแสดงกำรเลือกข้อมูลจังหวัด อ ำเภอและเทศบำล/อบต. 6 

2.10 หน้ำจอแสดง username และ password ของ อปท. 6 
๓.๑ หน้ำจอแสดงเมนูในกำรกรอกข้อมูลคณะกรรมกำรกำรประเมินตนเอง ๗ 
๓.๒ หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเอง ๗ 
๓.๓ หน้ำจอแสดงกำรเพิ่มคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล ๘ 
๓.๔ หน้ำจอแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเอง และผู้บันทึกข้อมูล ๘ 
๓.๕ หน้ำจอแสดงกำรเข้ำแก้ไขรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเอง และผู้บันทึกข้อมูล 8 
๓.๖ หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรแก้ไขรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล ๙ 
๓.๗ หน้ำจอแสดงกำรลบรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล ๙ 
๓.๘ หน้ำจอแสดงกำรยืนยันกำรลบข้อมูล 9 
๔.๑ หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำกรอกข้อมูลพ้ืนฐำน ๑0 
๔.๒ หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลพ้ืนฐำน ๑1 
๔.๓ หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูลพ้ืนฐำน ๑2 
๔.๔ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน ๑3 
๔.๕ หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตือนกำรบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๑3 
๔.๖ หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลพื้นฐำน ๑4 
๔.๗ หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตือนกำรส่งข้อมูล ๑4 
๔.๘ หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๑5 
๔.๙ หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตือนว่ำไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้ ๑5 

4.10 หน้ำจอแสดงกำรส่งออกข้อมูล 16 
๕.๑ หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำกรอกข้อมูลกำรประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ ๑8 
๕.๒ หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 19 
๕.๓ หน้ำจอแสดงกำรตรวจสอบแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ ๒0 
๕.๔ หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูลรูปแบบ ๒1 
๕.๕ หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูลจ ำนวนและงบประมำณ ๒1 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

จ 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 

 
ภำพที ่

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
หน้ำ 

๕.๖ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกแบบสอบถำมประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ ๒2 
5.7 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันกำรบันทึกแบบสอบถำมประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 22 
5.8 หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลแบบสอบถำมประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 23 
5.9 หน้ำจอแสดงยืนยันส่งข้อมูลแบบสอบถำมประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 2-1 ถึง 2-6   23 

5.10 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตือนกำรบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 23 
5.11 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตือนว่ำไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้ 24 
5.12 หน้ำจอแสดงกำรส่งออกข้อมูล 24 
๖.๑ หน้ำจอแสดงเมนูกำรในกำรเข้ำกรอกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ ๒6 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักงำน ก.ก.ถ.) 
เป็นส่วนรำชกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นตำมมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรกระอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่ 1) รวบรวมข้อมูล ศึกษำและวิเครำะห์
เกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนของคณะกรรมกำร 
2) ร่วมมือและประสำนงำนกับรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสำหกิจ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้  3) ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย จึงต้องมีกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนถิ่นทั่วประเทศ 
ซึ่งประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ อปท. รูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหำนครและเมืองพัทยำ) จ ำนวนมำกกว่ำ 7,8๐๐ แห่ง โดย ส ำนักงำน ก.ก.ถ. ได้ด ำเนินกำรให้มีกำร
จัดประเมินตนเองของ อปท. ในเรื่องภำรกิจที่ถ่ำยโอนพร้อมทั้งก ำหนดเกณฑ์ชี้วัด แล้วให้ อปท. รวบรวมข้อมูล
และจัดส่งมำที่ ส ำนักงำน ก.ก.ถ. ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น เอกสำร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จึงท ำให้กำรรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนมำก 

  ส ำนักงำน ก.ก.ถ. จึงได้พัฒนำระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำ
มำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท ำระบบกำรน ำเข้ำข้อมูล  
กำรประมวลผลข้อมูลและกำรรำยงำนผลข้อมูล ส ำหรับกำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ 
อปท. แบบออนไลน์ผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ต โดยระบบดังกล่ำวสำมำรถประมวลผลข้อมูลกำรประเมิน
ประสิทธิผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. ทั่วประเทศ และจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ ประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับ
กำรถ่ำยโอนของ อปท. ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
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บทที่ 2 
กำรเข้ำสู่ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำน 

กำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

2.1. กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
2.1.1. กำรเข้ำใช้งำนระบบสำมำรถเข้ำได้โดย 

1) เข้ำไปที่เว็บไซต์ http://164.115.25.179/ 
2) เ ข้ ำ ผ่ ำนทำง เว็ บ ไซต์ ของส ำนั ก งำน  ก .ก . ถ .  (http://www.odloc.go.th) ที่หัวข้อ 
“ระบบงำน” คลิกเลือก “ระบบประเมินกำรจัดบริกำรสำธำรณะ”  

2.1.2. ผู้ใช้งำนจะพบหน้ำจอระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึงระบบ
ประเมิน ตำมประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปีในกำรประเมิน (รูปที่ 2.1) 
1) แบบสอบถำมกรุงเทพมหำนคร 
2) แบบสอบถำมเมืองพัทยำ 
3) แบบสอบถำม อบจ. 
4) แบบสอบถำม อบต. 
5) แบบสอบถำมเทศบำล 

 
รูปที่ 2.1 หน้ำจอแสดงระบบประมวลผลข้อมลูเกณฑ์ช้ีวัดและค่ำเปำ้หมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. 

 

1) กรุงเทพมหำนคร 

2) พทัยำ 

3) อบจ. 

4) อบต. 

5) เทศบำล 
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2.1.3. ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกปีที่ต้องกำรประเมินได้ โดยคลิกที่ “ปี...........” ตำมประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปที่ 2.2) 

 
รูปที่ 2.2 หน้ำจอแสดงปีของระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. 

2.1.4. ระบบจะแสดงหน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำ
มำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปที่ 2.3) 

 
รูปที่ 2.3 หน้ำจอแสดงกำรเข้ำสู่ระบบ 

 
 
 
 

คลกิเลือกป ี

คลกิเลือกปี
เลือก 

คลกิเลือกป ี

คลกิเลือกป ี

คลกิเลือกป ี
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2.2. กำรกรอกข้อมูล username และ password ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
2.2.1. ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกข้อมูล username และ password ในช่องที่ก ำหนด และคลิกปุ่ม “login” 

(รูปที่ 2.4) หำกไม่ทรำบให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ username และ password ได้ตำมข้อที่ 2.3  

 
รูปที่ 2.4 หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูล username และ password ในกำรเข้ำสู่ระบบ 

2.2.2. เมื่อผู้ใช้งำนกรอกข้อมูล username และ password ถูกต้องแล้วจะพบหน้ำจอหลักของระบบ 
(รูปที่ 2.5) ซ่ึงประกอบด้วย 

1) เมนูหลักในกำรใช้งำน  
 ขั้นตอนก ำหนด คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐำน 
 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินควำมพึงพอใจ 
 เอกสำรดำวน์โหลดและคู่มือ 
 สรุปจ ำนวนผู้กรอกแบบประเมิน 
 ดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

 รำยงำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะรำยแห่ง 
 รำยงำนควำมพึงพอใจรำยแห่ง 

 คู่มือกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
 กลับสู่หน้ำหลัก 
 กำรออกจำกระบบ 

2) ค ำน ำ 
3) ข้อแนะน ำกำรกรอกข้อมูลประเมินตนเอง 
4) ค ำแนะน ำ 

กรอก username 

กรอก password คลกิเลือก 
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รูปที่ 2.5 หน้ำจอหลักของระบบ 

 
2.3. กำรตรวจสอบ username และ password ในกำรเข้ำสูร่ะบบ 

2.3.1. ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบ username และ password ที่ใช้ในกำรเข้ำสู่ระบบได้ โดยคลิกทีปุ่่ม 
“คลิกท่ีนี่” ในหน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบ (รูปที่ 2.6) 

 
รูปที่ 2.6 หน้ำจอแสดงกำรเข้ำตรวจสอบ username และ password 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ อปท. 

คลกิเลือก 

1) เมนูหลกั 
2) ค ำน ำ 

3) ข้อแนะน ำกำรกรอกข้อมูลประเมินตนเอง 

4) ค ำแนะน ำ 
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2.3.2. ระบบแสดงหน้ำจอกำรตรวจสอบ Username และ Password โดยจ ำแนกตำมประเภท อปท. ดังนี้  

1) กรุงเทพมหำนคร/พัทยำ ให้คลิกปุ่ม “รหัสล็อกอินและรหัสผ่ำน” (รูปที่ 2.7) 

 
รูปที่ 2.7 หน้ำจอแสดงรหัสล็อกอนิและรหัสผ่ำนของกรุงเทพมหำนคร/พัทยำ 

2) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้เลือกจังหวัดแล้ว คลิกปุ่ม “ค้นหำ” (รูปที่ 2.8) 

 

รูปที่ 2.8 หน้ำจอแสดงกำรเลือกข้อมูลจังหวัด ของ อบจ. 

3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ เทศบำล ให้เลือกจังหวัด อ ำเภอ และ เทศบำล/อบต. (รูปที่ 2.9) 

 

รูปที่ 2.9 หน้ำจอแสดงกำรเลือกข้อมูลจังหวัด อ ำเภอและเทศบำล/อบต. 

2.3.3. ระบบจะแสดง  username และ password ของ อปท. ให้ผู้ ใช้ งำนน ำ  username และ 
password ที่ได้ ไปใช้กรอกข้อมูลในหน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบ โดยคลิกปุ่ม “กลับสู่หน้ำ Login” 
(รูปที่ 2.10) 

 
รูปที่ 2.10 หน้ำจอแสดง username และ password ของ อปท. 

 

1234567 1234567 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

7 

บทที่ 3 

ขั้นตอนก ำหนด คณะกรรมกำรประเมินตนเอง  

3.1  กำรกรอกข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
3.1.1 หลังจำกผู้ใช้งำนเข้ำสู่ระบบด้วยรหัสผ่ำนที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่เมนู “ขั้นตอนก ำหนด

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง” ทีเ่มนูหลักของระบบ  (รูปที่ 3.1) 
 

 
รูปที่ 3.1 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำกรอกข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเอง 

 

3.1.2 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน (รูปที่ 3.2) 
1) ข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
2) ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 3.2 หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมลูคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมลู 

 

 
 
 
 

1) ข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเอง 

2) ข้อมูลผูบ้นัทกึข้อมูล 

เมนูหลกั 

ชื่อ อปท. 

คลกิเลือก 
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3.2  กำรเพิ่มข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล 
3.2.1 หลังจำกผู้ใช้งำนเข้ำสู่ขั้นตอนก ำหนดคณะกรรมกำรประเมินตนเอง ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิม  

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง และผู้บันทึกข้อมูลได้ โดยกำรกรอก ชื่อ นำมสกุลและต ำแหน่งแล้ว
คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” (รูปที่ 3.3) 

 
รูปที่ 3.3 หน้ำจอแสดงกำรเพิ่มคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผูบ้ันทึกข้อมูล 

3.2.2 ระบบแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล (รำยชื่อ คณะกรรมกำร
ประเมินตนเองมีได้มำกกว่ำ 1 คน แต่ผู้บันทึกข้อมูลมีได้แค่คนเดียว เท่ำนั้น) (รูปที่ 3.4) 

 
รูปที่ 3.4 หน้ำจอแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเอง และผูบ้ันทึกข้อมูล 

3.3  กำรแก้ไขข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล 
3.3.1 ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูลได้  โดยคลิกปุ่ม 

“แก้ไข” ด้ำนหลังรำยชื่อที่ต้องกำรแก้ไข (รูปที่ 3.5)  

 
รูปที่ 3.5 หน้ำจอแสดงกำรเข้ำแกไ้ขรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเอง และผู้บันทึกข้อมลู 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 

 

 

กรอกข้อมูล 

กรอกข้อมูล 
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3.3.2  ระบบจะแสดงแบบฟอร์มส ำหรับกำรแก้ไขข้อมูล ให้ผู้ใช้งำนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและคลิกปุ่ม
“แก้ไข” (รูปที่ 3.6) 

 
รูปที่ 3.6 หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรแก้ไขรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมลู 

 
3.4  กำรลบข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูล 

3.4.1  ผู้ใช้งำนสำมำรถลบรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผู้บันทึกข้อมูลได้  โดยคลิกปุ่ม 
“ลบ” ด้ำนหลังรำยชื่อที่ต้องกำรลบ (รูปที่ 3.7)  

 
รูปที่ 3.7 หน้ำจอแสดงกำรลบรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินตนเองและผูบ้ันทึกข้อมูล 

 
3.4.2  ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงยืนยันกำรลบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 3.8) 

 
รูปที่ 3.8 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันกำรลบข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิเลือก แก้ไขข้อมูล 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐำน  

4.1  กำรเข้ำกรอกข้อมูลพื้นฐำน 
4.1.1 หลังจำกผู้ใช้งำนเข้ำสู่ระบบด้วยรหัสผ่ำนที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิกท่ีเมนู “ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล

พ้ืนฐำน” ที่เมนูหลัก (รูปที่ 4.1)  

 
รูปที่ 4.1 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำกรอกข้อมูลพื้นฐำน 

4.1.2 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลพื้นฐำน ประกอบด้วย (รูปที่ 4.2) 
๑) ส่วนรำยกำรบันทึกข้อมูล 
๒) กำรบันทึกแบบสอบถำม 
๓) กำรส่งข้อมูลแบบสอบถำม 
๔) กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อ อปท. 
เมนูหลกั 

คลกิเลือก 
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รูปที่ 4.2 หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมลูพื้นฐำน 

1) รำยกำรบันทกึข้อมูล 

3) กำรส่งข้อมูลแบบสอบถำม 

2) กำรบนัทกึแบบสอบถำม 

4) กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเลก็ทรอนกิส์ 
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4.2  กำรกรอกและบันทึกข้อมูลพื้นฐำน 
4.2.1 หลังจำกผู้ใช้งำนเข้ำสู่กำรกรอกข้อมูลพ้ืนฐำน ให้ผู้ใช้งำนด ำเนินกำรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุก

ข้อค ำถำม (รูปที่ 4.3) ซึ่งมีเง่ือนไขในกำรกรอกข้อมูลดังนี้ 
1) คอลัมภ์ “ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. …..” ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และจุดทศนิยมเท่ำนั้นและ

ไม่ต้องใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) กั้นระหว่ำงตัวเลข  
2) คอลัมภ์ “แหล่งข้อมูล” เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งระหว่ำง อปท. เอง หรือ จำกแหล่งอื่น 
3) คอลัมภ์ “ไม่มีบริกำรสำธำรณะ” เลือกในกรณีที่ อปท. ไม่มีโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับกำร

จัดบริกำรสำธำรณะในข้อนั้น หรือ อปท. มีโครงสร้ำงพื้นฐำนแต่ไม่มีกำรจัดบริกำร
สำธำรณะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนในข้อนั้น เม่ือเลือก “ไม่มีบริกำรสำธำรณะ”
แล้วระบบจะไม่ให้ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลในส่วนของ “ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ที่มีกำรเก็บข้อมูล 
(ข้อ 1)” และ “แหล่งข้อมูล (ข้อ 2)” รวมทั้งจะไม่สำมำรถกรอกข้อมูลในบทที่ 5 
“ขั้นตอนที่ 2 ประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ” ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้นได้ 

 
รูปที่ 4.3 หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูลพื้นฐำน 

 

 

ไม่สามารถเลือกได้ ไม่สามารถกรอกได้ 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 

ไม่สามารถเลือกได้ ไม่สามารถกรอกได้ 

ไม่สามารถเลือกได้ ไม่สามารถกรอกได้ 
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4.2.2 เมื่อผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกแบบสอบถำม” ที่ด้ำนล่ำงของ
แบบสอบถำม (รูปที่ 4.4) 

 
รูปที่ 4.4 หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำน 

4.2.3 ระบบแจ้งเตือนกำรบันทึกข้อมูลว ่ำด ำ เนินกำรเร ียบร้อยแล้ว และคลิกปุ ่ม “ตกลง” 
หลังจำกที่บันทึกแบบสอบถำมแล้วผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งำน 
ส่งข้อมูลแบบสอบถำมแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลแบบสอบถำมได้ (รำยละเอียดตำมข้อ 4.3)  
(รูปที่ 4.5) 

 

รูปที่ 4.5 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตอืนกำรบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 
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4.3  กำรส่งข้อมูลพื้นฐำน 
4.3.1 เมื่อผู้ใช้งำนตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐำนที่กรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนต้องด ำเนินกำรส่ง

แบบสอบถำมข้อมูลพ้ืนฐำน โดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลแบบสอบถำม” ที่ด้ำนบนของแบบสอบถำม 
(รูปที่ 4.6) 
ข้อควรระวัง  :: เมื่อผู้ใช้งำนส่งข้อมูลแบบสอบถำมแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลแบบสอบถำมได้

หำกต้องกำรแก้ไขต้องท ำหนังสือแจ้งมำทีส่่วนกลำง 

 
รูปที่ 4.6 หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลพื้นฐำน 

 

4.3.2 ระบบจะแจ้งเตือนกำรส่งข้อมูลอีกครั้ง และหำกผู้ใช้งำนยืนยันที่จะส่งข้อมูลแบบสอบถำมให้
คลิกปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 4.7)  

 

รูปที่ 4.7 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตอืนกำรส่งข้อมูล 

 

 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 
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4.3.3 หำกข้อมูลถูกส่งเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะแสดงกำรแจ้งว่ำส่งข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “ตกลง” 
(รูปที่ 4.8) 

 
รูปที่ 4.8 หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

4.3.4 กรณีที่ระบบแจ้งเตือนว่ำไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้ ให้ผู้ใช้งำนด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
และครบถ้วนในกำรกรอกข้อมูลแบบสอบถำม และส่งข้อมูลแบบสอบถำมอีกครั้ง (รูปที่ 4.9) 

 

รูปที่ 4.9 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตอืนว่ำไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิเลือก 
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4.4  กำรส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
4.4.1 ผู้ใช้งำนสำมำรถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ประเภทต่ำงๆได้ โดยมีกำรแบ่งออกเป็น 2 แบบฟอร์ม  

(รูปที่ 4.10) 
1) ฟอร์มกรอก คือ แบบฟอร์มเปล่ำเพื่อให้ผู้ใช้งำนน ำออกไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) ฟอร์มข้อมูล คือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่ได้จำกกำรกรอกข้อมูลของผู้ใช้งำน 

 

รูปที่ 4.10 หน้ำจอแสดงกำรส่งออกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

1) ฟอร์มกรอก 

2) ฟอร์มข้อมูล 
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4.4.2 ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกไฟล์ที่ต้องกำรได้ โดยคลิกที่รูปตำมรูปแบบไฟล์ที่ก ำหนด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

ล ำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 
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บทที่ 5 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ  

5.1  กำรเข้ำกรอกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
5.1.1 ผู้ใช้งำนต้องด ำเนินกำรส่งแบบสอบถำมใน “ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพ้ืนฐำน” ให้เรียบร้อยก่อน 

จึงจะสำมำรถกรอกข้อมูลใน “ขั้นตอนที่ 2 ประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ”ได้ 
5.1.2 ผู้ ใช้งำนจะพบเมนูย่อยของ “ขั้นตอนที่  2 ประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ” เพ่ิมขึ้น

ประกอบด้วย 6 เมนูย่อย คือ แบบสอบถำมที่ 2 - 1 ถึง 2 - 6 ผู้ใช้งำนสำมำรถ กรอกแบบสอบถำมได้ 
โดยคลิกที่เมนูย่อยแต่ละแบบตั้งแต่ “แบบสอบถำมที่ 2 - 1” ถึง “แบบสอบถำมที่ 2 - 6”
ตำมล ำดับ (รูปที่ 5.1) 

 
รูปที่ 5.1 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำกรอกข้อมูลประเมินกำรให้บรกิำรสำธำรณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ อปท. 

คลกิเลือก 

เมนูหลกั 
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5.1.3 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะตำมที่ผู้ใช้เข้ำเมนูย่อย 
“แบบสอบถำมที่ 2 - 1” - “แบบสอบถำมที่ 2 - 6” (รูปที่ 5.2) ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก 
ดังนี้  
1) ส่วนรำยกำรบันทึกข้อมูล (มีทุกเมนูย่อย) 
2) กำรบันทึกแบบสอบถำม (มีทุกเมนูย่อย) 
3) กำรส่งข้อมูลแบบสอบถำม (มีในเมนูย่อย “แบบสอบถำมท่ี 2 - 6” เท่ำนั้น) 
4) กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (มีทุกเมนูย่อย) 

 
รูปที่ 5.2 หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมลูประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) รำยกำรบันทกึข้อมูล 

4) กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเลก็ทรอนกิส์ 

2) กำรบนัทกึแบบสอบถำม 

3) กำรส่งข้อมูล
แบบสอบถาม 

0 
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5.2  กำรกรอกและบันทึกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
5.2.1 ห ลัง จ ำ ก ผู ้ ใ ช ้ ง ำ น เ ข้ำ สู ่ก ำ ร ก ร อ ก ข้อ มูล ป ร ะ เ มิน ก ำ ร ใ ห้บ ริก ำ ร ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ใ ห้

ผู ้ ใ ช้ ง ำนด ำ เ นินกำรกรอกข้อมูล ให้ค รบถ้ว นทุกข้อ ค ำ ถ ำม  ซึ ่ ง มี เ งื ่ อน ไข ในกำ ร
กรอกข้อมูลดังนี้  
๑) คอลัมน์ “ไม่มีบริกำรสำธำรณะ” ให้ผู้ใช้งำนตรวจสอบแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูล 

จะพบว่ำ (รูปที่ 5.3) 

 ผู้ใช้งำนพบว่ำข้อมูลบำงรำยกำรมีกำรเลือก ข้อมูล“ไม่มีบริกำรสำธำรณะ” ไว้ก่อน
หน้ำแล้วและไม่สำมำรถแก้ไขได้ แสดงว่ำในกำรกรอกข้อมูล “ขั้นตอนที่ 1 กรอก
ข้อมูลพื้นฐำน” ผู้ใช้งำนได้เลือกรำยกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรข้อมูลนี้เป็น  
“ไม่มีบริกำรสำธำรณะ” จึงส่งผลต่อรำยกำรข้อมูลนี้ ท ำให้ไมส่ำมำรถแก้ไขข้อมูลและ
กรอกข้อมูลได้ (ระบบ Auto Lock) ให้ขำ้มไปท ำรำยกำรต่อไป   

 ผู้ใช้งำนพบว่ำในเขตพ้ืนที่ อปท. ไม่มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในควำมรับผิดชอบส ำหรับ
กำรจัดบริกำรสำธำรณะนั้น ให้เลือก “ไม่มีบริกำรสำธำรณะ” ให้ข้ำมไปท ำรำยกำรต่อไป 
 

 
รูปที่ 5.3 หน้ำจอแสดงกำรตรวจสอบแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

๒) คอลัมน์ “ไม่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.....” ผู้ใช้งำนตรวจสอบกำรให้บริกำร
สำธำรณะ ในรำยกำรข้อมูล หำกพบว่ำในเขตพ้ืนที่ อปท. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ในความ
รับผิดชอบส าหรับการจัดบริการสาธารณะนั้น แต่ในปีงบประมาณที่สอบถามไม่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด ให้เลือก “ไม่ได้ด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ….. ” และให้ข้ำมไปท ำรำยกำรต่อไป 
 

ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้

ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้

ระบบเลือก 
ให้อตัโนมัต ิ

ระบบเลือก 
ให้อตัโนมัต ิ

ข้อที่ 1 
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๓) คอลัมน์ “เลือกรูปแบบ พ.ศ......” ให้ผู้ใช้งำนเลือกรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในรำยกำร
ข้อมูลนั้น ซึ่งประกอบด้วย (1) อปท. ด ำเนินกำรเอง (2) ท ำร่วมกับท้องถิ่นอ่ืน (3) จ้ำงเหมำ 
(4) ท ำร่วมกับส่วนรำชกำร (5) สัมปทำน ระบบจะแสดงช่องกรอกข้อมูล “จ ำนวน” และ 
“งบประมำณ” ให้ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลต่อไป (รูปที่ 5.4) 

 
รูปที่ 5.4 หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูลรูปแบบ  

4) คอลัมน์ “จ ำนวน” ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และจุดทศนิยมเท่ำนั้นและไม่ต้องใส่
เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) กั้นระหว่ำงตัวเลข โดยที่ช่องข้อมูลจ ำนวนห้ำมเป็นช่องว่ำง (รูปที่ 5.5) 

5) คอลัมน์ “งบประมำณ” ต้องใส่ข้อมูลที่เป็น จ ำนวนเงิน (บำท) ที่ใช้ในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะ โดยข้อมูลต้องเป็นตัวเลขและจุดทศนิยมเท่ำนั้นและไม่ต้องใส่เครื่องหมำย
จุลภำค ( , ) กั้นระหว่ำงตัวเลข หำกไม่ใช้งบประมำณให้กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข “0” โดย
ทีช่่องข้อมูลงบประมำณห้ำมเป็นช่องว่ำง (รูปที่ 5.5) 

 

 

รูปที่ 5.5 หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูลจ ำนวนและงบประมำณ 

 

 

 

 

แสดงอัตโนมัต ิ คลกิเลือก 

ข้อที่ 3 

ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 
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5.2.2 เมื่อผู้ ใช้ งำนกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ ว ให้คลิกปุ่ ม “บันทึกแบบสอบถำม”  ทุกครั้ ง
ในแต่ละแบบสอบถำมที่กรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว  (รูปที่  5.6) 

 
รูปที่ 5.6 หน้ำจอแสดงกำรบันทึกแบบสอบถำมประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

5.2.3 ระบบแจ้งเตือนกำรบันทึกข้อมูล ว่ำด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และคลิกปุ่ม “ตกลง” 
หลังจำกที่บันทึกข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งำนส่ง
แบบสอบถำมแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลแบบสอบถำมได้ (รูปที่ 5.7) 

 
รูปที่ 5.7 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันกำรบันทึกแบบสอบถำมประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

ตามแบบสอบถามท่ีบันทึก 

v 
v 

v 
v 

v 
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5.3  กำรส่งข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
5.3.1 ให้ผู้ใช้งำนตรวจสอบข้อมูลประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะที่กรอกในแบบสอบถำม 2 – 1 ถึง 

2 -6 ให้ครบถ้วน จำกนั้นผู้ใช้งำนต้องด ำเนินกำรส่งแบบสอบถำม โดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล
แบบสอบถำม” ในเมนูย่อย “แบบสอบถำมที่ 2-6” (รูปที่ 5.8) 
ข้อควรระวัง :: เมื่อผู้ใช้งำนส่งข้อมูลแบบสอบถำมแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลแบบสอบถำมได้ 

หำกต้องกำรแก้ไขต้องท ำหนังสือแจ้งมำท่ีส่วนกลำง 

 
รูปที่ 5.8 หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลแบบสอบถำมประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

5.3.2 ระบบแจ้งเตือนกำรส่งข้อมูลอีกครั้งและหำกผู้ใช้งำนยืนยันที่จะส่งข้อมูลแบบสอบถำม ให้คลิก
ปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 5.9) 

 
รูปที่ 5.9 หน้ำจอแสดงยืนยันส่งข้อมูลแบบสอบถำมประเมินกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะ 2-1 ถึง 2-6 

5.3.3 หำกข้อมูลถูกส่ง เป็นที่ เรียบร้อย ระบบจะแสดงกำรแจ้ง เตือนว่ำส่ งข้อมูล
เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 5.10) 

 
รูปที่ 5.10 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตือนกำรบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 
 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

แบบสอบถำมที่ 2-6 
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5.3.4 กรณีท่ีระบบแจ้งเตือนว่ำไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้ ให้ผู้ใช้งำนด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
และครบถ้วน ในกำรกรอกข้อมูลแบบสอบถำม 2 – 1 ถึง 2 – 6 และส่งข้อมูลแบบสอบถำม
อีกครั้ง (รูปที่ 5.10) 

 
รูปที่ 5.11 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตือนว่ำไมส่ำมำรถส่งข้อมูลได ้

5.4 กำรส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
5.4.1 ผู้ ใช้งำนสำมำรถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ประเภทต่ำงๆ  ได้  (รูปที่  5.11 ) โดยมีกำรแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบฟอร์ม  
๑ ) ฟอร์มกรอก คือ แบบฟอร์มเปล่ำเพื่อให้ผู้ใช้งำนน ำออกไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒ ) ฟอร์มข้อมูล คือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่ได้จำกกำรกรอกข้อมูลของผู้ใช้งำน 

 
รูปที่ 5.11 หน้ำจอแสดงกำรส่งออกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

1) ฟอร์มกรอก 

2) ฟอร์มข้อมูล 
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5.4.2 ผู้ ใ ช้ ง ำ นส ำม ำ รถส่ ง อ อก ไฟล์ ที่ ต้ อ ง ก ำ ร ได้  โ ด ยคลิ กที่ รู ป  ต ำม รู ป แบบ ไฟ ล์ ที่
ก ำหนดซึ่ งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ  ได้แก่ 

ล ำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 
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บทที่ 6 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินควำมพึงพอใจ  

6.1 กำรเข้ำกรอกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 
6.1.1 หลังจำกผู้ใช้งำนเข้ำสู่ระบบด้วยรหัสผ่ำนที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิกท่ีเมนู “ขั้นตอนที่ 3 ประเมิน 
         ควำมพึงพอใจ” ที่เมนูหลัก (รูปที่ 6.1)  

 
รูปที่ 6.1 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำกรอกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก 
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6.1.2 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ (รูปที่ 6.2) ซึ่งประกอบด้วย  
1) ส่วนรำยกำรบันทึกข้อมูล  
2) กำรบันทึกแบบสอบถำม  
3) กำรส่งข้อมูลแบบสอบถำม 
4) กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
รูปที่ 6.2 หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมลูประเมินควำมพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 

1) รำยกำรบันทกึข้อมูล 

4) กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์อิเลก็ทรอนกิส์ 

2) กำรบนัทกึแบบสอบถำม 

3) กำรส่งข้อมูลแบบสอบถำม 
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6.2 กำรกรอกและบันทึกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 
6.2.1 หลังจำกผู้ใช้งำนเข้ำสู่กำรกรอกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ ให้ผู้ใช้งำนด ำเนินกำรกรอกข้อมูล   
         ให้ครบถ้วนทุกข้อค ำถำม (รูปที่ 6.3) ซึ่งมีเง่ือนไขในกำรกรอกข้อมูลดังนี้ 

1) ปรับปรุง ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่ำนั้น และไม่ต้องใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) กั้น
ระหว่ำงตัวเลข 

2) พอใจ ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่ำนั้น และไม่ต้องใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , )   กั้นระหว่ำง
ตัวเลข 

 
รูปที่ 6.3 หน้ำจอแสดงกำรกรอกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 

6.2.2 เมื่อผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกแบบสอบถำม” (รูปที่ 6.4) 

 
รูปที่ 6.4 หน้ำจอแสดงบันทึกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 

6.2.3 ระบบแจ้งเตือนกำรบันทึกข้อมูลว่ำด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว และคลิกปุ่ม “ตกลง”หลังจำกที่
บันทึกข้อมูลแล้วผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งำนส่งข้อมูลแล้วระบบจะ
ไม่ให้แก้ไขข้อมูล (รูปที่ 6.5) 

 
รูปที่ 6.5 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตอืนกำรบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 

คลกิเลือก 

กรอกข้อมูล 

คลกิเลือก 
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6.3 กำรส่งข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 
6.3.1 เมื่อผู้ใช้งำนตรวจสอบข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจที่กรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนต้อง 

ด ำเนินกำรส่งแบบสอบถำม โดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลแบบสอบถำม” (รูปที่ 6.6) 
 
 

 
รูปที่ 6.6 หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจ 

6.3.2 ระบบจะแจ้งเตือนกำรส่งข้อมูลอีกครั้ง และหำกผู้ใช้งำนยืนยันที่จะส่งข้อมูลแบบสอบถำม ให้คลิก 
         ปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 6.7) 

 
รูปที่ 6.7 หน้ำจอแสดงกำรแจ้งเตอืนกำรส่งข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 

6.3.3 หำกข้อมูลถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกำรแจ้งเตือนว่ำได้ส่งข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่ม “ตกลง”    
         (รูปที่ 6.8) 

 
รูปที่ 6.8 หน้ำจอแสดงกำรส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

6.3.4 กรณีที่ระบบแจ้งเตือนว่ำไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้ ให้ผู้ใช้งำนด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ   
      ครบถ้วนในกำรกรอกข้อมูล และส่งข้อมูลแบบสอบถำมอีกครั้ง 

 
 

 
 

ข้อควรระวัง :: เมื่อผู้ใช้งำนส่งข้อมูลแบบสอบถำมแล้วจะไมส่ำมำรถแก้ไขข้อมูล
แบบสอบถำมได้อีก หำกต้องกำรแก้ไขต้องท ำหนังสือแจ้งมำท่ีส่วนกลำง 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 
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6.4 กำรส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
6.4.1 ผู้ใช้งำนสำมำรถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ประเภทต่ำงๆ ได้ (รูปที่ 6.9) โดยมีกำรแบ่งออกเป็น 2 
แบบฟอร์ม 

1) ฟอร์มกรอก คือ แบบฟอร์มเปล่ำเพื่อให้ผู้ใช้งำนน ำออกไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) ฟอร์มข้อมูล คือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่ได้จำกกำรกรอกข้อมูลของผู้ใช้งำน 

 

รูปที่ 6.9 หน้ำจอแสดงกำรส่งออกข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

1) ฟอร์มกรอก 

2) ฟอร์มข้อมูล 
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6.4.2 ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกไฟล์ที่ต้องกำรได้ โดยคลิกที่รูปตำมรูปแบบไฟล์ที่ก ำหนดซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

ล ำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 
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บทที่ 7 

เอกสำรดำวน์โหลดและคูม่ือ  

๗.๑ กำรเข้ำเอกสำรดำวน์โหลดและคู่มือ 
7.1.1 หลังจำกผู้ ใช้ งำนเข้ำสู่ ระบบด้วยรหัสผ่ำนที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ เมนู  “ เอกสำร      
       ดำวน์ โหลดและคู่มือ”  ที่ เมนูหลัก (รูปที่ 7.1) 

 

รูปที่ 7.1 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำเอกสำรดำวน์โหลดและคู่มือ 

7.1.2 ระบบจะแสดงเอกสำรดำวน์โหลดและคู่มือ (รูปที่ 7.2) ซึ่งประกอบด้วย  
1) ชื่อเอกสำร ประกอบด้วย 

1.1) ตัวอย่ำงคณะกรรมกำรประเมินเทศบำลและ อบต. 
1.2) ตัวอย่ำงแบบประเมินขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ่ึงประกอบด้วย 
 ไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF 
1.3) คู่มือและวิธีกำรกรอกข้อมูลระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำฯ 

2) ลิงค์ แสดงกำรเชื่อมโยงในกำรดำวน์โหลดไฟล์ 
 

 

 

คลกิเลือก 
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รูปที่ 7.2 หน้ำจอแสดงเอกสำรดำวน์โหลดและคูม่ือ 

๗.๒ กำรดำวน์โหลดเอกสำรและคู่มือ 
หลังจำกผู้ใช้งำนเข้ำสู่เอกสำรดำวน์โหลดและคู่มือแล้ว หำกผู้ใช้งำนต้องกำรดำวน์โหลดไฟล์ให้คลิกที่ลิงค์
ด้ำนหลังชื่อไฟล์ (รูปที่ 7.3)  

 
รูปที่ 7.3 หน้ำจอแสดงกำรดำวนโ์หลดเอกสำรและคูม่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิเลือก 

1) ชื่อเอกสำร 

2) เช่ือมโยงในกำรดำวน์โหลดไฟล ์



ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์ข้อมูลกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 

บทที่ 8 

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  

๘.๑ สรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
      8.1.1 กำรสรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ให้ผู้ใช้งำนคลิกที่เมนู “สรุปจ ำนวน ผู้กรอกแบบประเมิน”    
               เพ่ือดูควำมคืบหน้ำในกำรกรอกข้อมูล (รูปที่ 8.1) 

 
รูปที่ 8.1 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำสรุปจ ำนวน ผู้กรอกแบบประเมิน 

8.1.2 ระบบจะแสดงผลสรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (รูปที่ 8.2) ซึ่งประกอบด้วย 

   1) ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลพื้นฐำน ร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐำนที่มีกำรกรอกข้อมูล 
   2) ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินกำรใช้บริกำรสำธำรณะ ร้อยละของข้อมูลประเมินกำร    
       ใช้บริกำรสำธำรณะที่มีกำรกรอกข้อมูล 
   3) ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินควำมพึงพอใจ ร้อยละของข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ         
       ที่มีกำรกรอกข้อมูล 
   4) สรุปภำพรวมทั้งหมด ค่ำเฉลี่ยจำกข้ันตอนที่ 1 – 3  

 
รูปที่ 8.2 หน้ำจอแสดงรำยงำนผลสรุปจ ำนวน ผู้กรอกแบบประเมนิ 

 
 

คลกิเลือก 
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๘.2 รำยงำนกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่ง 
8.2.1 กำรเข้ำดูรำยงำนผลกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่ง ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกที่เมนู“รำยงำน    
         สำธำรณะรำยแห่ง”เพ่ือดูรำยงำนข้อมูลในแต่ละด้ำนและภำรกิจ (รูปที่ 8.3) 

 
รูปที่ 8.3 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำรำยงำนผลกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่ง 

8.2.2 ระบบจะแสดงรำยงำนผลกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่ง โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกด้ำนและ 
         ภำรกิจ ที่ต้องกำรดูรำยงำน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหำ”(รูปที่ 8.4) 

 
รูปที่ 8.4 หน้ำจอแสดงรำยงำนผลกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่ง 

 
 
 
 

คลกิเลือกภำรกจิ 

คลกิ 
เลือกด้ำน 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 



ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์ข้อมูลกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 

8.2.3 ระบบจะแสดงรำยงำนผลกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่งตำมที่ผู้ใช้งำนเลือกด้ำนและ 
         ภำรกิจ (รูปที่ 8.5) ซึ่งประกอบด้วย 

 ค่ำเป้ำหมำย (%) ค่ำท่ีก ำหนดโดยส่วนกลำง 
 กรอบกำรประเมิน (1) ข้อมูลจำกข้ันตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 กำรจัดบริกำรสำธำรณะ (2) ข้อมูลจำกขั้นตอนที่ 2 ประเมินกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
 กำรจัดบริกำรสำธำรณะ (2) เปรียบกับ กรอบกำรประเมิน (1) (%) โดยมีสูตรดังนี้ค ำนวณ =  

การจัดบริการสาธารณะ (2)

กรอบการประเมิน (1)
 × 100% 

 ผลกำรประเมิน แบ่งออกเป็น  

 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย  

 เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย 

 กำรพัฒนำในอนำคต 

 
รูปที่ 8.5 หน้ำจอแสดงรำยงำนผลกำรประเมินบริกำรสำธำรณะรำยแห่งตำมที่ผู้ใช้งำนเลือก 

4) ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลผลกำรประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยคลิกที่รูปตำม
รูปแบบไฟล์ที่ก ำหนด (รูปที่ 8.6) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

ล ำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 
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รูปที่ 8.6 หน้ำจอแสดงกำรส่งออกข้อมูลผลกำรประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์

8.3 รำยงำนควำมพึงพอใจรำยแห่ง 
8.3.1 กำรเข้ำดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกที่เมนู “รำยงำนควำมพึงพอใจ  

                       รำยแห่ง” เพ่ือดูรำยงำนควำมพึงพอใจ (รูปที่ 8.7) 

 

รูปที่ 8.7 หน้ำจอแสดงเมนูในกำรเข้ำรำยงำนควำมพึงพอใจรำยแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คลกิเลือก 

คลกิเลือก 
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8.3.2 ระบบจะแสดงรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกด้ำน 
         ที่ต้องกำรดูรำยงำน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหำ” (รูปที่ 8.8) 

 
รูปที่ 8.8 หน้ำจอแสดงรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจรำยแห่ง 

      8.3.3 ระบบจะแสดงรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน ที่ผู้ใช้งำนต้องเลือกด้ำนภำรกิจ 

              (รูปที่ 8.9) ซึ่งประกอบด้วย 

- พอใจ 

- ปรับปรุง 

 
รูปที่ 8.9 หน้ำจอแสดงรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจรำยแห่งตำมที่ผู้ใช้งำนเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิเลือก 

คลกิ 
เลือกด้ำน 
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4) ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลผลกำรประเมินเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยคลิกที่รูปตำม
รูปแบบไฟล์ที่ก ำหนด (รูปที่ 8.10) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

ล ำดับ ประเภทไฟล์ 

1 
 

ไฟล์ XML 

2 
 

ไฟล์ Microsoft word 

3 
 

ไฟล์ Text 

4 
 

ไฟล์ Microsoft excel 

 

 
รูปท่ี 8.10 หน้ำจอแสดงกำรส่งออกข้อมูลผลกำรประเมินเป็นไฟล์อเิล็กทรอนิกส ์
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บทที่ 9 

คู่มือน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 

9.๑ ควำมเป็นมำ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักงำน ก.ก.ถ.) ได้
ประสำนขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
ในระบบประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. ของส ำนักงำน ก.ก.ถ. 
และได้ด ำเนินกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะดังกล่ำว พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลตัวชี้วัดและค่ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. เสนอคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจำรณำ ในกำรนี้ อปท. ควรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
ประสิทธิผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะ โดยน ำตัวชี้วัดและค่ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ  ไปใช้ส ำหรับวำง
แผนกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของ อปท. ต่อไป 

9.๒ วัตถุประสงค์ของกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
  9.๒.๑ เพ่ือให้ อปท. ศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับประสิทธิผล และคุณภำพกำรจัดบริกำร
สำธำรณะขององค์กรในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
  9.๒.๒ เพ่ือให้ อปท. ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และ/หรือจุดอ่อนของ  
กำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกับค่ำมำตรฐำนที่เหมำะสมและเป็นไปตำม
บริบทของ อปท. 
  9.๒.3 เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำร
จัดบริกำรสำธำรณะของ อปท.  

9.๓ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยวิธีกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) 
  กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์โดยวิธีกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) 
หมำยถึง กระบวนกำรในกำรศึกษำ วิเครำะห์ ส ำรวจ ตรวจสอบ ทบทวนกำรปฏิบัติงำนในช่วงเวลำหนึ่งที่ผ่ำนมำ
ของตนเองว่ำ อปท. มีกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิผล และคุณภำพอย่ำงไร อยู่ในระดับใด โดยเป็นกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ อปท. ตำมตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง 
ในวงจรกำรด ำเนินงำนขององค์กร ดังนี้ 
 
 
    (๑) กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน                          (๒) กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
              
   

    (๔) กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์                                (๓) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
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9.๔ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
  อปท. สำมำรถน ำผลกำรประเมินตัวชี้วัดและค่ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสิทธิผลของกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร โดยวิธีกำรประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) ในขั้นตอนของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ด้วยกำรวิเครำะห์ผลด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดที่ อปท. ให้ควำมสนใจหรือมีกำรจัดบริกำรสำธำรณะเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนว่ำ มีผลด ำเนินงำนอยู่ใน
ระดับใด เช่น มำกกว่ำหรือเท่ำกับค่ำมำตรฐำน น้อยกว่ำค่ำมำตรฐำน หรือไม่ได้ด ำเนินกำรโดยกำรค้นหำปัจจัย
แห่งควำมส ำเร็จ จุดอ่อนของกำรด ำเนินงำน หรือสำเหตุที่ไม่มีกำรด ำเนินกำร เพ่ือน ำเสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะรำยงำนต่อผู้บริหำร ส ำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดกำรพัฒนำประสิทธิผล ในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรน ำตัวชี้วัดและค่ำมำตรฐำนไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดบริกำร
สำธำรณะ โดยพิจำรณำก ำหนดค่ำมำตรฐำนในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรให้เป็น ไปตำมค่ำมำตรฐำนหรือให้มี
ควำมเหมำะสมกับบริบทของ อปท. และมีแนวทำงกำรพิจำรณำดังนี้ 
 

ประเด็นพิจำรณำ ผลด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับ 
ค่ำมำตรฐำน 

ข้อเสนอกำรพิจำรณำ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มำกกว่ำหรือเท่ำกับค่ำมำตรฐำน ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
น้อยกว่ำค่ำมำตรฐำน ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ 
ไม่ได้ด ำเนินกำร พิจำรณำให้มีกำรด ำเนินกำรตำม 

ควำมเหมำะสมกับบริบทของ อปท. 
ตัวชี้วัดที่ ๒ มำกกว่ำหรือเท่ำกับค่ำมำตรฐำน ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

น้อยกว่ำค่ำมำตรฐำน ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ 
ไม่ได้ด ำเนินกำร พิจำรณำให้มีกำรด ำเนินกำรตำม 

ควำมเหมำะสมกับบริบทของ อปท. 
   
ตัวชี้วัดที่ ... มำกกว่ำหรือเท่ำกับค่ำมำตรฐำน ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

น้อยกว่ำค่ำมำตรฐำน ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ 
ไม่ได้ด ำเนินกำร พิจำรณำให้มีกำรด ำเนินกำรตำม 

ควำมเหมำะสมกับบริบทของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์ข้อมูลกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42 

9.5 เมนูคู่มือน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์  
           ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกที่เมนู “คู่มือน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์” (รูปที่ 9.1) 

 
รูปที่ 9.1 เมนูคู่มือน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
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