
 

มาตรการวางระบบให้ประชาชนหรือผู้รับบริการที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ซึ่งเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

๑. แบบวัด (EIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นแบบวัด

ที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชีีีวัดได้แก่ 

๑. ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
๒. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและ 
๓. ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

 
๒. กลุ่มตัวอย่างแบบวัด  (EIT) 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ก าหนดจ านวนร้อยละ ๑๐ ของประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกทัีีีงหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน กรณมีีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวนน้อยกว่า 
๓๐ คน ให้เก็บขอ้มูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทังหมด โดยระบบ ITAS จะค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของ
แต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า หมายถึง จ านวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีผู้ตอบแบบวัดให้ได้
ครบถ้วน เพ่ือให้มีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้จ ากัด
จ านวนผู้ตอบเพียงจ านวนขั้นต่ าเท่านั้น หน่วยงานจึงสามารถเชิญชวนให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากท่ีสุด 

 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู มีกลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะต้องตอบแบบวัด EIT จ านวน  ๙๗  ราย ดังนี้ีี 
๑. นางสาวนัจกร   สร้อยค า                                                                   งานหลกัของหน่วยงาน 
๒. นางสาวอมรรัตน์   รอบรู้                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
๓. นางขวัญใจ   จันดาเวียง                                                                    งานหลกัของหน่วยงาน 
๔. นางค าปาง   สอนเต็ม                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 
๕. นางณัฏฐชา   โภคานิตย์                                                                      งานหลกัของหน่วยงาน 
๖. นางทองพิศ   อุปมา                                                                           งานหลกัของหน่วยงาน 
๗. นางทองเหรียญ   พุฒซ้าย                                                                     งานหลกัของหน่วยงาน 
๘. นางทัศนีย์   นามโสม                                                                        งานหลกัของหน่วยงาน 
๙. นางเทวา   รัชตะสมบูรณ์                                                                   งานหลกัของหน่วยงาน 
๑๐. นางเพ็ญศรี   อุทังบุญ                                                                       งานหลักของหน่วยงาน  
๑๑. นางมะลิวรรณ   พรมเวียง                                                                   งานหลักของหน่วยงาน  
๑๒. นางมะลิวรรณ   ไพรเขต                                                                    งานหลกัของหน่วยงาน   
๑๓. นางยุพา   นาร่อง                                                                            งานหลกัของหน่วยงาน 
๑๔. นางรุ่งตะวัน   มาตสีมา                                                                     งานหลกัของหน่วยงาน  
๑๕. นางล าดวล   ผาพา                                                                          งานหลกัของหน่วยงาน  
๑๖. นางวรรณภา   ญาณี                                                                        งานหลกัของหน่วยงาน  
๑๗. นางวรรณวิษา   สุขเพ็ง                                                                     งานหลกัของหน่วยงาน 
๑๘. นางสงาน   โสค าแก้ว                                                                        งานหลกัของหน่วยงาน   
๑๙. นางสมร พันสนิท                                                                               งานหลกัของหน่วยงาน  
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 ๒๐.นางสมัย   ศรีพิลา                                                                           งานหลักของหน่วยงาน  
 ๒๑.นางสรัญภร   อภฺีโชติทองกุล                                                                งานหลักของหน่วยงาน   
 ๒๒.นางสาวกฤษณา   กะการดี                                                                 งานหลักของหน่วยงาน  
 ๒๓.นางสาวจิ่งพันธ์   ค าชัย                                                                     งานหลักของหน่วยงาน  
 ๒๔.นางสาวจิราภรณ์   พุฒซ้าย                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๕.นางสาวชลชนก   ชาโสรส                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๖.นางสาวชลดา   โพธิ์คนิตย์                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๗.นางสาวณัฐริกา   แก้ววิเชยีร                                                                  งานหลักของหน่วยงาน   
 ๒๘.นางสาวนิดารัตน์   หล่ายบุญ                                                                งานหลักของหน่วยงาน 
 ๒๙.นางสาวบันพต   แปซา                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๐.นางสาวเบญจมาศ   สุดบญุมา                                                             งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๑.นางสาวปทุมทิพย์   ศรีเทียนทอง                                                          งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๒.นางสาวปนัดดา   ศรีรักษา                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๓.นางสาวปภาดา   ชีวิตมีสขุ                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๔.นางสาวปภาวี   สายจันทร์                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๕.นางสาวพิมพ์   แก้วจันทร์                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๖.นางสาวภัทรนิษฐ์   ปานทองค า                                                           งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๗.นางสาวภาวิณี   ทองลุน                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๘.นางสาวรสสุคนธ์   ภูชนะศรี                                                               งานหลักของหน่วยงาน 
 ๓๙.นางสาวลภรรษลา   บัวศรี                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๐.นางสาวลัดดาวัลย์   น้อยคูณ                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๑.นางสาววิรัตน์   ขวาแซ้น                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๒.นางสาวศุภลักษณ์   สุวรรณบล                                                            งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๓.นางสาวศศวิมล   ผสมเพชร                                                                งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๔.นางสาวศิริสรณ์   จิณไชย                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๕.นางสาวสุกัน   โพคาวัตร                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๖.นางสาวสุขพรรณี   ลาป่าน                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๗.นางสาวสุภาวรรณ   ลุนบดุดา                                                              งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๘.นางสาวสุมาลี   แหล้ป้อง                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
 ๔๙.นางสาวสุวรรณา   สีหาลนุ                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๐.นางสาวสุวิทย์   เพรช์เสถยีร                                                               งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๑.นางสาวหทัยรัตน์   ปานทองค า                                                            งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๒.นางสาวอรยุพา   ลุงปาน                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๓.นางสาวอาภาภรณ์   คณะวาปี                                                             งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๔.นางสาวอารยา   สีบัวโคม                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๕.นางอ านวย   ศิริมณะโส                                                                     งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๖.นางอ าพร   เลิศฤทธิ์                                                                           งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๗.นางอุ่นเรือน   ทิพปันนา                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๘.นายกฤษณะ   ลึกล้ าี                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 
 ๕๙.นายจ านง   ถาบุตร                                                                            งานหลักของหน่วยงาน 
 ๖๐.นายฉลามศักดิ์   อินตะโคตร                                                                 งานหลักของหน่วยงาน  
 ๖๑.นายเฉลิมชัย   เพชรจินดากุล                                                               งานหลักของหน่วยงาน   
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 ๖๒.นายชัยณรงค์   ลาป่าน                                                                     งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๓. นายช านาญ   ยงการนา                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๔.นายตระกูล   บุญนอก                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๕.นายทนงค์   มาเมือง                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๖.นายทวี   กลางสุโพธิ์                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๗.นายทองบาง   ซุ่มสูงเนิน                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๘.นายทองมี   พรมมา                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๖๙.นายณเรศ   อ่อนศิริ                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๐.นายนฤพล   โรจน์จรุง                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๑.นายนันทวัฒน์   แสนศิลป์                                                                 งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๒.นายนิยม   บุญสนอง                                                                       งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๓.นายบุญฉลอง   ทองดี                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๔.นายบุญช่วย   นาน้อย                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๕.นายบุญรอด   จงกลาง                                                                     งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๖.นายประกาศิต   อาจจุลลา                                                                งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๗.นายผจญ   บุราณ                                                                           งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๘.นายพนม   ศรีภูเวียง                                                                       งานหลักของหน่วยงาน 

 ๗๙.นายมานิด   เงินดี                                                                           งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๐.นายวัฒนา   ปากดี                                                                          งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๑.นายวิเชียร   ค าชุมน้อย                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๒.นายวุฒิศักดิ์   ขวาแซ้น                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๓.นายศราวุฒิ   คนทน                                                                        งานหลักของหน่วยงาน  

 ๘๔.นายสงบ   อุนทะยานนท์                                                                  งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๕.นายสมหมาย   โคตรหาวงษ์                                                               งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๖.นายสมหมาย   ไพทา                                                                       งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๗.นายสมาน   แสนราช                                                                       งานหลักของหน่วยงาน  

 ๘๘.นายสวรรค์   เพิ่มศักดิ์                                                                      งานหลักของหน่วยงาน 

 ๘๙.นายสวัสดิ์   ทัพธานี                                                                        งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๐.นายสุนทร   พลดงนอก                                                                    งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๑.นายสุรชัย  อุดมศรี                                                                         งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๒.นายสุรศักดิ์   ศรีมานนท์                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 

 ๙๓.นายเสียวสวาส   ดีบุญมี                                                                   งานหลักของหน่วยงาน 
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 ๙๔.นายหนู   โคตรหาวงษ์                                                                     งานหลักของหน่วยงาน  

 ๙๕.นายหนูกาย   หล้าค าภา                                                                   งานหลักของหน่วยงาน  

 ๙๖.นายอุดม   มิ่งโอโล                                                                          งานหลักของหน่วยงาน  

 ๙๗.นายโฮม   สอนเต็ม                                                                         งานหลักของหน่วยงาน 

 

๓. วิธีการตอบแบบวัด EIT 
     ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR CODE ด้านล่าง ซึ่งจะเป็นการตอบ
เข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง (ภายในช่วง วันที่ ๑ เมษายน –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยผู้ดูแลระบบได้ท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด  EIT ผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูไว้แล้ว ที่เมนู ITA 
2565 : ร่วมตอบแบบสอบถาม EIT และ IIT  

           
 ทังนี้ผู้ดูแลระบบ จะมีการก ากับติดตาม ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้ามาตอบแบบวัด EIT  ตามระยะเวลาที่
ก าหนดให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูลของคณะที่ปรึกษาซึ่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ได้ไม่น้อยกว่าจ านวน
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามที่ก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย 

 

๔. รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบ EIT 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน การบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้องถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และ
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่ีีงสะท้องถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
 

 

 
 



                                                          -7- 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึนด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 

 
 

 



                             

 


