
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

เรื่อง  ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  
                        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ที่ด าเนินการประเมินโดยส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ซึ่งมีส่วนหนึ่งของการประเมินโดยการสอบถามผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วยเสียภายนอก  ที่มีความพึงพอใจต่อต่อคุณภาพการด าเนินงาน/การบริการของหน่วยงาน จ านวน ๓ 
ประเด็น  ได้แก่ ๑) คุณภาพการด าเนินงาน  ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และ ๓) การปรับปรุงระบบการท างาน  
ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 7๘.97  ดังต่อไปนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  
  
  
  
                  ( นายธานี  พุ่มจันทร์ )               

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  
 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

๑ คุณภาพการด าเนินงาน 81.43  
๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร    84..65 7๘.97   
๓ การปรับปรุงระบบการท างาน   ๗8.๕4 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

  
                   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ที่ด าเนินการประเมินโดยส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ซึ่งมีส่วนหนึ่งของการประเมินโดยการสอบถามผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วยเสียภายนอก  ที่มีความพึงพอใจต่อต่อคุณภาพการด าเนินงาน/การบริการของหน่วยงาน จ านวน ๓ 
ประเด็น  ได้แก่ ๑) คุณภาพการด าเนินงาน  ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และ ๓) การปรับปรุงระบบการท างาน 
และมีสรุปผลการประเมิน  ดังต่อไปนี้  
  
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก จ านวน ๗๔ คนดังนี้  
๑.๑ ชว่งอายุ 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) อ่ืน ๆ (คน) 
มากกว่า ๖๐ ปี 4 4 ๐ 
๕๑ – ๖๐ ป ี 20 18 ๐ 
๔๑ – ๕๐ ป ี 20 12 ๐ 
๓๑ – ๔๐ ป ี 9 ๒0 ๐ 
๒๐ – ๓๐ ป ี 4 ๑1 ๐ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 0 0 ๐ 

รวม 57 65 ๐ 
๑.๒ ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) อ่ืน ๆ (คน) 
สูงกว่าปริญญาตรี 5 5 ๐ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11 40 ๐ 
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 7 ๐ 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑9 8 ๐ 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 15 5 ๐ 

อ่ืน ๆ ๐ ๐ ๐ 
รวม 57 65 ๐ 

๑.๓ ประเภท 
 

ประเภท ชาย (คน) หญิง (คน) อ่ืน ๆ (คน) 
บุคคลทั่วไป 16 18 ๐ 

หน่วยงานของรัฐ 39 36 ๐ 
องค์กรธุรกิจ 2 6 ๐ 

อ่ืน ๆ ๐ 5 ๐ 
รวม 57 65 ๐ 

 
 
 



-๒- 
๒. ผลการประเมิน  การประเมินมี ๓ ประเด็น  เกี่ยวกับคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน  ดังนี้   

๒.๑ คุณภาพการด าเนินงาน  มีจ านวน ๕ ประเด็น         
  ๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านตามประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน คะแนน 
เฉลี่ย 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด 

๐.๐๐ % ๐.๐๐ %  61.54 % 38.๔6 %  79.69 %  

79.8๒ % 
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

๐.๐๐ % ๐.๐๐ % 60.77 % 39.23 % 79.95 %  

 
              ๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน/ให้ บริการแก่
ท่านกับผู้มาตดิต่อ อื่นๆ อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

๐.๐๐ % ๒.33 % ๗5.97 % 21.71 % 73.๓7 % 

 
              ๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ี ให้ข้อมูลเกีย่วกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบอืน
ข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

๐.๐๐ % 8.53 % 65.89 % 25.58 %  72.54 % 

 
              ๔) ในระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน คะแนน 
เฉลี่ย 

เงิน 3.๐8 % 96.92 % 96.92 % 

96.41 % 
ทรัพย์สิน 3.๐8 % 96.92 % 96.92 % 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้
ความบันเทิง เป็นต้น 

4.62 % 95.38 % 95.38 % 

 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
              ๕) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดนค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงาน การด าเนินงานโดนค านึง 
ถึงผลประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

1.56 % 2.34 % 35.94 % 60.16 % 85.01 % 

 
๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีจ านวน ๕ ประเด็น         

              ๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน คะแนน 

เฉลี่ย 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 1.59 % 11.90 % 26.19 % 60.32 % 81.79 % 81.93 % 
มีช่องทางหลากหลาย 3.97 % 7.94 % 26.19 % 61.90 % 82.๐7 %  

 
             ๒) หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูล  
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

1.59 % 7.14 % 72.22 % 1๙.05 % ๖9.79 % 

 
             ๓) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ 
ให้บริการ หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงาน มีชอ่งทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเห็นเกีย่วกับการ ด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม ่

๙3.6๕ % 6.3๕ % ๙3.6๕ % 

 
             ๔) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้ 
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงาน ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ  
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกีย่วกบัการ 
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด 

๐.๐๐ % 6.3๕ % 34.92  % 58.๗3 % 84.22 % 

 
             ๕) หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงาน ช่องทางให้ผู้มาติดต่อรอ้งเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
หรือไม ่

93.65 % 6.35 % 93.65 % 

 



-๔- 
          ๒.๓ การปรับปรุงระบบการท างาน  มีจ านวน ๕ ประเด็น          
              ๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ี มีการปรับปรุงคณุภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย 
เพียงใด 

๐.๐๐ % 6.๐6 % 77.27 % ๑6.67 %  70.44 % 

 
              ๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงาน มีการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บรกิารดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

๐.๐๐ % 3.79 % 79.55 % 16.67 % 71.21 % 

 
             ๓) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงาน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว หรือไม ่

98.48 % 1.52 % ๙8.48 % 

 
             ๔) หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้รบับริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เข้าไปมีสว่น
ร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการ ด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ ดีขึน้ มาก
น้อยเพียงใด 

1.57 % 11.81 % 31.50 %  55.12 % 80.12 % 

 
            ๕) หนว่ยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงาน มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการใหม้ีความโปร่งใสมากข้ึน มาก
น้อยเพียงใด 

1.57 % 6.87 % 64.89 % 26.72 %  72.46 % 

 
 



-๕- 
๓. สรุปผลการประเมิน   

           สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  จ านวน 
๓ ด้าน ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนเฉลี่ย 81.43 % ประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนนเฉลี่ย 84.65 
% และการปรับปรุงระบบการท างานได้คะแนนเฉลี่ย ๗8.๕4 %  คะแนนโดยภาพรวม ๓ ด้าน ถือว่าน่าพอใจ รวม
เฉลี่ยร้อยละ 7๘.97 % อยู่ในระดับ B   
 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 
๐๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ F 

 
๔. ข้อเสนอแนะ  
              จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)  

จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ

และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกีย่วข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบ 



-6- 
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดย มี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 


