






แบบรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ชื่อหน่วยงาน ........................................................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบ .............................................................โทรศัพท์ ....................................................... 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานเกี่ยวกับคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
1.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่

อย่างไร 
 
 

1.2 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน              
ตามประเด็นดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
1.2.1 มีการก าหนดขั้นตอนการให้บรกิาร ระยะเวลา อัตรา

ค่าบริการ (ถ้ามี) หน่วยงาน/ผูร้ับผิดชอบ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน
ทราบ หรือไม่อย่างไร 

 

1.2.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 
หรือไม่อย่างไร 

 

1.2.3 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้
บริการ หรือไม่อย่างไร 

 

1.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
 

 

1.4 หน่วยงานมีการวางระบบ หรือมีคู่มือมาตรฐานการรับเรื่อง
ร้องเรียน ตามประเด็นดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
1.4.1 การก าหนดขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้ง
  ประกาศเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ หรือไม่ 

 

1.4.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
  อย่างไร 

 

1.4.3 มีระบบการรายงานผลการด าเนินการเรื่อง 
  ร้องเรียนเป็นระยะตั้งแต่รับเรื่องจนกระทั่งสิ้นสุด
  กระบวนการให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ อย่างไร 

 

1.4.4 มีเรื่องร้องเรียนว่าหน่วยงานด าเนินการล่าช้า
  หรือไม่ อย่างไร 
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2. ภาพประกอบการรายงาน(เช่น การประชุมจัดท าคู่มือ , การรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่/หรือ          

ประชาชน ฯลฯ) 
 
        ................................................................. 
        ................................................................. 
        ................................................................. 
 
 
        ................................................................. 
        ................................................................. 
        ................................................................. 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
 
 
หมายเหตุ 
 รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) โดยในการรายงานครั้งแรกให้
รายงานผลส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ita.chiangmai@gmail.com ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
       (............................................) 

   ต าแหน่ง …………………………………………………. 
  



ตัวอย่าง  
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อหน่วยงานส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวน้ าใส  ใจจริง   โทรศัพท์   0 5311 2888 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
3. การด าเนินงานเกี่ยวกับคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
1.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่

อย่างไร 
- มีคู่มือส าหรับประชาชน ในการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ    
วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 
 

1.2 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน              
ตามประเด็นดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
1.2.1 มีการก าหนดขั้นตอนการให้บรกิาร ระยะเวลา อัตรา

ค่าบริการ (ถ้ามี) หน่วยงาน/ผูร้ับผิดชอบ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน
ทราบ หรือไม่อย่างไร 

 
 
- มีขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้าน
 วิ ดี ทั ศ น์  ( เ ก ม ก า ร เ ล่ น / ค า ร า โ อ เ ก ะ )  ต า ม
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์  
 พ.ศ. 2551 โดยก าหนดระยะเวลาแสดง 
 ให้ประชาชนทราบด้วย 

1.2.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 
หรือไม่อย่างไร 

- มีสายด่วนวัฒนธรรม 1765 สามารถร้องเรียน
 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม เช่น การให้บริการ 
 ร้านเกม อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

1.2.3 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้
บริการ หรือไม่อย่างไร 

1. มีแบบส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
 คุณภาพการให้บริการของส านักงานวัฒนธรรม
 จังหวัด 
2. มีแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ ยื่ นค าขอ
 ใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และ 
 วิดีทัศน์ที่มีต่อการแจ้งผลความก้าวหน้าในการ
 ออกใบอนุญาตของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

1.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
 

มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
 www.m-culture.go.th/chiangmai 
2. ผ่าน FACEBOOK ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
3. เผยแพร่เอกสารจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร/
 จังหวัดเคลื่อนที่  ทุกเดือน ในพ้ืนที่อ าเภอของ
 จังหวัด 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1.4 หน่วยงานมีการวางระบบ หรือมีคู่มือมาตรฐานการรับเรื่อง

ร้องเรียน ตามประเด็นดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
1.4.1 การก าหนดขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้ง
  ประกาศเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ หรือไม่ 

 
 
การรับเรื่องร้องเรียน เช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต 
1. ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 
2. ส านั ก เ ฝ้ า ร ะวั งทา งวัฒนธรรม  ส านั ก ง าน
 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1.4.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
  อย่างไร 

ก าหนดให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
เป็นผู้รับผิดชอบงานในการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 
พ.ศ. 2551 ตามค าสั่งจังหวัด ที่ ........  /2561              
ลงวันที่ ................... 2561 (ถ้ามีให้แนบด้วย) 

1.4.3 มีระบบการรายงานผลการด าเนินการเรื่อง 
  ร้องเรียนเป็นระยะตั้งแต่รับเรื่องจนกระทั่งสิ้นสุด
  กระบวนการให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ อย่างไร 

มีการรายงานเรื่องร้องเรียนร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต 
และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ต่อ 
1. รายงานต่อนายทะเบียนประจ าจังหวัด  
 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
2. รายงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1.4.4 มีเรื่องร้องเรียนว่าหน่วยงานด าเนินการล่าช้า
  หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 
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ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 
 
 
หมายเหตุ 
 รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) โดยในการรายงานครั้งแรกให้
รายงานผลส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ita.chiangmai@gmail.com  ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 
 
 

ลงชื่อ        น้ าใส ใจจริง     ผู้รายงาน 
           (นางสาวน้ าใส  ใจจริง) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 




