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การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ด้าน IIT ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินราชการ  มีค่าต ่าสุด เท่ากับ 93.43 ซึ งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปใหูู้้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเูยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

  
ด าเนินการแล้ว ยังไม่

ด าเนินการ 
1.ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
2.แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่าน เกี ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที 
ถูกต้อง 
3.มีการก่ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื อป้องกัน
ไม่ให้มีการน่าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

1. จัดท่าระเบียบองค์การบริหารส่วนต่าบลถ้่า
รงค์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลถ้่ารงค์  
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกส่านัก/กอง/ฝ่าย มี
ส่วนร่วม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
5. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าส่านักงาน 
6. มีการเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. มาตรการในการใช้รถ
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลถ้่ารงค์ ก่าหนดขั้นตอน 
และแนวปฏิบัติเกี ยวกับการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
2. มาตรการการลงโทษที ชัดเจน 
รวดเร็ว หากพบการใช้รถยนต์
ส่วนกลางเพื อประโยชน์ส่วนตน/
พวกพ้อง   

1.ส่านักปลัด 
2.กองคลัง 

1. จัดท่าระเบียบองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลถ้่ารงค ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลถ้่ารงค์  
2. ส่งเสริมให้บคุลากรทุกส่านัก/
กอง/ฝ่าย มสี่วนร่วม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
รับทราบ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่าน
เว็บไซต ์
5. ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์ หน้า
ส่านักงาน 
6. มีการเปิดช่องทางแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ภายใน ผู้มสี่วนได้เสยี  
(เมื อวันที ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5) 

- 
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2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการท่างาน  มีค่าต ่าสุด เท่ากับ 83.97 ซึ งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของูู้รับบริการ ูู้
มาติดต่อ หรือูู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยคว รมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ูู้รับบริการหรือูู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒ นาการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่

ด าเนินการ 
1. การปรับปรุงวิธีการและขั้น 
ตอนการด่าเนินงาน/การให้ 
บริการดีขึ้น 
2.การเปิดโอกาสให้ผู้รับ 
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพฒันาการด่าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานไดด้ี
ขึ้น 
3.หน่วยงานที ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการดา่เนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่ง-ใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

1. องค์การบริหารส่วนต่าบลไดจ้ัดให้มีการ
ประเมินความพงึพอใจจากการรับบริการจาก
หน่วยงานและได้ทา่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื อ
ปรับปรุงการทา่งาน 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
3. มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการใน
จุดที พบข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง 
4.มีการปรับลดและเพิ มระยะเวลาการปฏบิัติ
ราชการเพื อบริการประชาชน 
5.มีการด่าเนินการที โปร่งใส ตรวจสอบได้  

1. มีมาตรการการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนและการ
จัดท่าแบบประเมนิความพึง
พอใจ ที สะดวกต่อประชาชนผู้
มาติดต่อ 
2.มีมาตรการการปรับลดและ
เพิ มระยะเวลาการปฏบิัติ
ราชการเพื อบริการประชาชน 
3.มีมาตรการการประกาศ 
เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั น 
 

1.ส่านักงานปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

1. องค์การบริหารส่วนต่าบลไดจ้ัดให้มี
การประเมินความพงึพอใจจากการรับ
บริการจากหน่วยงานและไดท้่าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื อปรับปรุงการท่างาน 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
อย่างมีประสทิธิภาพ  
3. มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ในจุดที พบข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง 
4.มีการปรับลดและเพิ มระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื อบริการประชาชน 
5.มีการด่าเนินการที โปร่งใส ตรวจสอบได้                      
(ตั้งแต่วันที  1 พฤศจิกายน ๒๕๖) 

- 

 
3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100 คะแนน ภาพรวมอยู่ในระดับที หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาประสิทธิภาพของการด่าเนินงานอย่างต่อเนื อง  
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