
มาตรการวางระบบใหประชาชนหรือผูรับบริการที่มาติดตอองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู ซึ่งเปนผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก (EIT) ใหมสีวนรวมในการดำเนินงาน 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การเก็บรวบรวมขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ประกอบดวย 4 หัวขอดังนี ้
1. แบบวัด EIT 
แบ บ วั ด การรั บ รู ข อ งผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภ าย น อก  (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคำตอบ ตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่
มีตอหนวยงานที่ประเมนิ ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  
2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและ 
3. ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

2. กลุมตัวอยางแบบวัด EIT 
กลุมตัวอยางข้ันตำ่ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก กำหนดจำนวนรอยละ 10 ของประมาณการ 

จำนวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทั้งหมด แตจะตองมีจำนวนไมนอยกวา 30 คน กรณีหนวยงานมีผูมีสวนได 
สวนเสียภายนอกจำนวนนอยกวา 30 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทั้งหมด โดยระบบ ITAS 
จะคำนวณจำนวนกลุมตัวอยางข้ันต่ำของแตละหนวยงานโดยอัตโนมัติ จำนวนกลุมตัวอยางขั้นต่ำ หมายถึง 
จำนวนนอยที่สุดที่จะตองมีผูตอบแบบวัดใหไดครบถวน  เพ่ือใหมีขอมูลท่ีเพียงพอสำหรับการประมวลผล
คะแนนจากแบบวัดได  อยางไรก็ตาม ระบบไมไดจำกัดจำนวนผูตอบเพียงจำนวนข้ันตำ่เทานั้น จึงสามารถเชิญ
ชวนใหมีผูเขามามีสวนรวมตอบแบบวัดไดมากที่สุด 
 

องคการบรหิารสวนตำบลสชีมพ ูมีจำนวนกลุมตัวอยางผูตอบแบบวดั EIT จำนวน 260 ราย ดังนี้ 
 

1. นางกัณหา คำภูมิ  282 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
2. นางเกษร มาตรสีมา  89 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
3. นางเข็มเพชร โชติชาล ี  400 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
4. นางคำตัน สุนาชัย  253 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
5. นางคำนาง ลาปาน  216 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
6. นางคำพันธ แพงพิศาล  157 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
7. นางคำพุ เพียภูเขียว  305 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
8. นางจอมศรี โทนนาด ี  192 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
9. นางจันเตียง คำศรียา  349 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
10. นางจันทรเพ็ญ โฟเช  89 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
11. นางจิตรดา ศรีมานนท  253 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลกัของหนวยงาน 
12. นางฉวีวรรณ สวางเวยีง  65 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
13. นางชลธิชา สุปญญา  230 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
14. นางณัฐพร สินทอน  74 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
15. นางดวงจันทร ชาติสุวรรณ 32 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
16. นางดวงเดือน อินทชัย  29 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
17. นางดาวเรือง ศรีออน  15 ม.4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานหลักของหนวยงาน 
18. นางแดง สุขกิจ   360 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
19. นางทองแทน เพียวิเศษ  149 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
20. นางทองใบ ทองลุน  345 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
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21. นางทองพิศ สมภาร  407 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
22. นางทองมวน สีเชียงซุย  250 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
23. นางทองสา นวนแสง  285 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
24. นางทองสี ประโยตัง  344 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
25. นางเที่ยง แสนราช  80 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
26. นางธญัญารตั ราชวงค  26 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
27. นางธนัชนก คงวิเชียร  90 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
28. นางนงลักษณ ทองพันตร ี 319 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
29. นางนอย บัวศร ี  111 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
30. นางนารี แกวมงคล  145 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
31. นางนิ่มนวล พิมลา  11 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
32. นางนุจรี พาเหลีย่ม  240 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
33. นางบัวเรียน ลาภูตะมะ  414 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
34. นางบานเย็น แสนแป  53 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
35. นางบุญถม พันธส ี  157 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
36. นางบุญประคอง ขุนข้ีเหล็ก 199 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
37. นางบุญมา อุทงับุญ  50 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
38. นางบุญมี สำประเสริฐ  374 หมู 5 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
39. นางบุญเลิศ สอนเตม็  57 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
40. นางบุญหลาย ภาษีภักด ี  221 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
41. นางประณ ีรอดทอง  38 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
42. นางประมวล ดานขุนทศ  408 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
43. นางประมัย ศรีสมบุญ  76 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
44. นางประสิทธิ ์ทับผา  123 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
45. นางไพรฑูรย อบหอม  197 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
46. นางไพรวัลย สมใจ  236 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
47. นางมะล ิคำบญุเกิด  270 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
48. นางยภุา จุนมา  36 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
49. นางรัชนี เทพชมพู  148 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลกัของหนวยงาน 
50. นางราตรี จันวัน  361 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
51. นางราตรี ผิวออน  113 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
52. นางละออ กำไรเพชร  26 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
53. นางลักขณาวรรณ ทีภูเวียง 107 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
54. นางลำดวน ลวดอุปโป  309 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
55. นางลำดวน ศรสีมบรูณ  41 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
56. นางวรรณวิษา สุขเพ็ง  321 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
57. นางวรรณศา แฝงฤทธิ์  1 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานหลักของหนวยงาน 
58. นางวรรณา มะโรงฤทธิ ์  37 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
59. นางวรรณี เช้ือทอง  398 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
60. นางวนั สุนาชัย  56 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
61. นางวริตัน คลองแคลว  178 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
62. นางวลิยั ทัพธานี  339 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
63. นางศรีไพร วงษศิรริักษ  111 หมู 4 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
64. นางสมควร มะโรงฤทธิ ์  366 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงา 
65. นางสมบูรณ บำรุงสำราญ 355 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
66. นางสมปราง บุดด ี  135 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
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67. นางสมพงษ ศรีวงษรกัษ  193 หมู 11 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
68. นางสมพร สุขขัง  375 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
69. นางสมภาร ชินคำ  10 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
70. นางสมร แสนราช  152 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
71. นางสมหมาย สังขยวน  395 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
72. นางสาวกนกวรรณ คานประเดิม 147 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
73. นางสาวคุณากร หลาคำภา 286 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
74. นางสาวดวงใจ มุงภูเขียว  37 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
75. นางสาวนญาดา คุณประสิทธิ ์ ม.1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานหลกัของหนวยงาน 
76. นางสาวบุษยา มะโรงฤทธิ ์ 213 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
77. นางสาวปยะรัตน วงษศรีวอ 26 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
78. นางสาวเพชรอุมา จิตพิทัก 119 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานอ่ืนๆ  
79. นางสาวรัชดาพร ศริอิามาตย 131 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
80. นางสาววงเดือน นานอย  36 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
81. นางสาวสภุาพร กำไรเพชร 129 หมู 10 ต.สีชมพ ูอ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
82. นางสาวอภัสรา ไสโสภณ  85 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
83. นางสาวอำคา สีมวง  124 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
84. นางสำราญ หลวงแพง  127 หมู 1 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
85. นางสุข บำรุงสำราญ  106 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
86. นางสคุนธ โภคานติย  44 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
87. นางสณุัฐดา แสนศลิป  207 หมู 9 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
88. นางสภุาพ คำไสย  197 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
89. นางสภุาพ แสนศลิป  67 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานอ่ืนๆ  
90. นางสภุาวดี เพชรเสถียร  341 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
91. นางสภุาวรรณ บริจันทร  14 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
92. นางเสถียร บญุม ี  208 หมู 5 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
93. นางเสถียร หลาคำภา  221 หมู 10 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
94. นางเสาวนีย สมานชัย  171 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
95. นางแสงจันทร ภูเลือดลม  294 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
96. นางโสภา ประคอมศร ี  416 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
97. นางหนูพร พูลผล  64 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
98. นางอำคา สีมวง  124 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
99. นางอำพร เจริญชีพ  81 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
100. นางอำพร บุญม ี  227 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
101. นายกมล ผุยนอย  หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานหลักของหนวยงาน 
102. นายกอบสวัสดิ์ พูนผล  163 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
103. นายโกวิทย ชัยแกว  119 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
104. นายคำดี สังสโีว  129 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
105. นายคำผา ศรีอินทร  32 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
106. นายคำผาย คำพลิา  44 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
107. นายคำสรวง กองเสียง  262 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
108. นายคำหนกั เพ็งวงษา  344 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
109. นายจันดา แดนคำสาร  274 หมู 11 ต.สีชมพ ูอ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
110. นายจติติชัย เคนวงษา  22 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน
111. นายจริวฒัน หาวหาร  29 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
112. นายฉวี เข็มทอง  128 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
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113. นายไฉน บุดด ี  52 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
114. นายชมพู เพ็งวงษา  43 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
115. นายชัย โยคทาวนั  81 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
116. นายชัยชนะ ชัยเนตร  2591 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานหลักของหนวยงาน
117. นายชัยพร พงษพัง  113 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
118. นายชุมพล เช้ือคำ  233 ม.4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
119. นายไชยยา แสวงสุข  353 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
120. นายไชยา หนองเส  165/1 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
121. นายดำรง สอนเต็ม  274 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
122. นายเด็ดเดี่ยว ผาคำ  หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานหลักของหนวยงาน 
123. นายเดน รักษาศร ี  152 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
124. นายถนอม สวัสดิ์ทอง  399 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
125. นายถาวร ผาทรง  135 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลกัของหนวยงาน 
126. นายทวี ผลบุญ  129 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
127. นายทองจันทร สรอยคำ 151 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
128. นายทองดี แกวจันทร  93 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน  งานหลักของหนวยงาน
129. นายทองแดง พินจันทึก  123/1 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
130. นายทองพูน ลาภตูะมะ  15 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
131. นายทองเลื้อน โคตะมะ  263 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
132. นายทองสุข เชื้อสาวะถี  91 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
133. นายทองสุข แพงพิศาล  359 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
134. นายทองสุข วรรณพงษ  301 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
135. นายทัน โคตรจันทา  300 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
136. นายธวัตรชัย หลาคำภา 118 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
137. นายธีระ โคตรมงคล  19 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
138. นายธีระ อินทะชัย  153 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
139. นายนนทพิชัย สมศร ี  105 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
140. นายนิกร รอดทรง  362 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
141. นายนรินัดร ออนศร ี  122 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
142. นายบรรจง ศรีวงศรัก  38 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
143. นายบรรจง หลาแหลง  410 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
144. นายบัวภู สอนตาง  1 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
145. นายบัวลา บุตรสา  101 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
146. นายบัวลำ ตรศีาสตร  340 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
147. นายบญุกอง ชาโสรส  123/1 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
148. นายบญุเกิด ผองแผว  169 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
149. นายบญุคุม เพ็งวงษา  124 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
150. นายบญุจันทร กองหา  160 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
151. นายบญุถม เพ็งวงษา  139 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
152. นายบญุถม แพงพิศาล  228 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
153. นายบญุเที่ยง ประทมุชุม 217 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
154. นายบญุรอด จงกลาง  206 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
155. นายบญุเลิง แพงงอ  83 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
156. นายบญุศรี โยเสนัง  364 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
157. นายบญุสอน ผาทิพพาท ี 182 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
158. นายบญุโฮม โคตรมงคล 268 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
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159. นายเบา พุฒซาย  128 หมู 10 ต.สีชมพ ูอ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
160. นายประยงค สมีวง  134 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
161. นายประยรู ดาสา  249 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
162. นายประยรู สิงหฝาย  70 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
163. นายประสงค ซายเส  191 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
164. นายประหยดั เนื่องแกว 142 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
165. นายปรัชญา มีเงนิทองมหาศาล 82 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน
166. นายปราการ ทัพผา  138 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
167. นายปรีชา หลวงแพง  419 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
168. นายผาน สมใจ  187 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
169. นายพรอม จันทนนท  74 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
170. นายพล บุตสา  115 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
171. นายพิชิต พลดงนอก  430 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
172. นายพิทักษ คำพิลา  299 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
173. นายพิบูลย คำคณุ  150 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
174. นายพิมพา โยธาญาต ิ  324 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
175. นายเพ็ง เพ็งคำศร ี  197 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
176. นายไพรจิตร ศรีอินทร  412 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
177. นายไพรฑรู มุงภูเขียว  217 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลกัของหนวยงาน 
178. นายมงคล โยธ ี  220 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
179. นายมีชัย นอยบุญมา  381 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
180. นายยศ พลบุญ  413 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
181. นายระยอง ตนกันยา  222 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
182. นายลำพูน พิณโยพันธ  188 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
183. นายลำไพ ฉลูทอง  119 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
184. นายวันชัย ถึกมา  213 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
185. นายวันชัย เพ็งวงษา  416 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
186. นายวลัลภ ชาโสรส  9 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
187. นายวาสนา ดวงคำ  40 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
188. นายวิรตัน มุงภูเขยีว  31 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
189. นายวลัิย โกชิน  390 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
190. นายวุฒิศักดิ์ ขวาแซน  45/1 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
191. นายสงวน เจือมา  388 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
192. นายสงวน มาตสมีา  196 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
193. นายสดใส แขธาต ุ  180 หมู ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานหลักของหนวยงาน
194. นายสนั่น ฤทธิวจิิตร  132 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
195. นายสนิท หมั่นบอแก  318 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
196. นายสมเกียรติ ศรีเทียนทอง 269 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
197. นายสมควร บญุรอด  264 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
198. นายสมคดิ แพงพิศาล  376 หมู 5 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
199. นายสมจติร สีบานบาก  376 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
200. นายสมบูรณ บรจิันทร  360 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
201. นายสมพงค แกวกระจาง 200 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
202. นายสมพร อบหอม  395 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
203. นายสมพาน พนัโยศร ี  325 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
204. นายสมภาร สมัพันธ  190 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
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205. นายสมเวช สมานชัย  112 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
206. นายสมหมาย เพ็งวงษา  47 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
207. นายสมัย ไพรเขต  207 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
208. นายสมาน ดานขุนทด  123 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
209. นายสวรรค ชาติศิร ิ  18 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
210. นายสวรรค แพงพิศาล  278 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
211. นายสวาง เรืองฤทธิ ์  147 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
212. นายสังเวียน โดนสุข  247 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
213. นายสาคร ไกรราช  69 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
214. นายสาคร พาพุทธ  58 หมู 6 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลกัของหนวยงาน 
215. นายสายตา บังจา  245 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
216. นายสำเนียง เวยีงเหล็ก  123 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
217. นายสำราญ โสภารักษ  401 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
218. นายสุคิด เพชรเวียง  403 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
219. นายสุน หลาแหลง  94 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
220. นายสุบรร เสียมภเูขียว  214 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
221. นายสุบิน บุญนอก  405 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
222. นายสุพจน แสนศลิป  29 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
223. นายสุพรม รอดทรง  21 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
224. นายสุภาพ ยอมสูงเนิน  231 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
225. นายสุภาพร แสนศลิป  67 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
226. นายสุรพล กองกุล  51 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
227. นายสุรพล ฐานเจรญิ  165 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
228. นายสุระเสรี จันดาเวียง 174 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
229. นายสุริยันต ภาษีภกัด ี  117 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
230. นายสุริยา ศรีเชียงสา  310 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
231. นายสุวัฒ เทพา  115หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
232. นายสุวทิย วรรณพงษ  99 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
233. นายสุวิทย สาพิมาย  34 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
234. นายเสงี่ยม เจือมา  122 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
235. นายเสถียร ศรีภูทอง  87 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
236. นายเสรจ็ แฝงอาวุธ  259 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
237. นายโสภา ภูสมจิตร  106 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
238. นายไสว ยอดรัก  112 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
239. นายหนูกาย ออนศิร ิ  167 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
240. นายหนเูทียน นามวงษ  263 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
241. นายหนูบวน กองหิน  346 หมู 11 ต.สชีมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
242. นายหนเูพียร สิงหลา  118 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
243. นายหนเูยน็ โพธิ์ศร ี  396 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
244. นายอนัน ดาไชย  83 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
245. นายอนันต บญุกุล  18 หมู 9 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
246. นายอนันต ศรีสุขโข  362 หมู 3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
247. นายอนุชา คำเวยีง  221 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
248. นายอราม โชติชาล ี  433 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
249. นายอาทิตย ศรีออน  237 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
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250. นายอำนาจ ศรีสะอาด  137 หมู 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
251. นายอุดม พุทธา  265 หมู 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
252. นายอุทัย ทาระสา  4 หมู 11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
253. บริษัทขอนแกนแดรี่ส จำกัด 122 หมู 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานหลักของหนวยงาน 
254. บริษัทเดชาพลออยส 2001จก.  199 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130  งานจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสด ุ  
255. บริษัทโตโยตาขอนแกน จำกัด 888 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130 งานจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสด ุ  
256. บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)  89/2 ถ.แจงวฒันะ ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ กทม. 10210 งานจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสด ุ  
257. หางหุนสวนจำกัดนันทกิจการ 123/39 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000     งานจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสด ุ  
258. หางหุนสวนจำกัดภาณุวัฒนฯ     95 140 หมู 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 งานจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสด ุ
259. หางหุนสวนจำกัดสนั่นยิ่งกอสราง 113 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220  งานจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสด ุ  
260. หางหุนสวนจำกัดเฮงหลีกอสราง  13 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180  งานจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสด ุ
 

3. วิธีการตอบแบบวัด EIT 
> ใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ตอบแบบวัด EIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ดานลาง 

ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง (ภายในชวง วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
โดยหนวยตรวจสอบภายใน ผูดูแลระบบไดทำการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบวัด EIT ผาน
ทางเวป็ไซต ขององคการบริหารสวนตำบลสีชมพูไวแลว ที่เมนู ITA 2564 : ร่วมตอบแบบสอบถาม EIT และ IIT 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ทั้งนี้หนวยตรวจสอบภายในผูมีหนาที่ดูแลระบบ จะมีการกำกับติดตามใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  
เขามาตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดใหไดมากที่สุด ควบคูไปกับการจัดเก็บขอมูลของคณะที่ปรึกษาซึ่ง
จะตองจัดเก็บขอมูลใหไดไมนอยกวาจำนวนกลุมตัวอยางข้ันต่ำตามที่กำหนด จำนวนไมนอยกวา 30 ราย 

 

4. รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของผูรับบริการ 

ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และ
จะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการของ
หนวยงาน การบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่ง
สะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางม ี
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คุณธรรม และยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี ้ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการบริหารงานและการ
ดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่จะตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลกั ไมมีการเอ้ือ
ประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังนี ้
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ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของผูรับบริการ 
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวของกับการ
เผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และ
ไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดำเนินงานของ
หนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสำรวจ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่
เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมี
กระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ทั้งนี ้นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหดีขึ้นแลว 
ยังควรใหความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ประกอบดวยขอคาถามจานวน 5 ขอ ดังนี ้
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