


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99.61 การปฏิบัติหน้าที่ 

97.90 การใช้งบประมาณ 

100.00 การใช้อ านาจ 

99.47 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
98.90 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

97.38 คุณภาพการด าเนินงาน 

95.64 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

94.53 การปรับปรุงระบบการท างาน 

85.92 การเปิดเผยข้อมูล 

100.00 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O1 100 O12 100 O23 100 O34 100 
O2 0 O13 100 O24 100 O35 100 
O3 100 O14 100 O25 100 O36 100 
O4 100 O15 100 O26 0 O37 100 
O5 100 O16 100 O27 100 O38 100 
O6 100 O17 100 O28 100 O39 100 
O7 100 O18 100 O29 100 O40 100 
O8 100 O19 100 O30 0 O41 100 
O9 100 O20 0 O31 100 O42 100 

O10 100 O21 100 O32 100 O43 100 
O11 100 O22 100 O33 100 ITA Online 2021 

คะแนนท่ีได้ 95.69    
ระดับคุณภาพ  AA 

คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT OIT 

29.75 

37.18 

28.76 

สพ
ป.
ชุม

พร
 เข
ต 

1 

ผลคะแนน สพป.ชุมพร เขต 1 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

97.51 การปฏิบัติหน้าที่ 

86.03 การใช้งบประมาณ 

93.30 การใช้อ านาจ 

87.01 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
88.22 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

98.01 คุณภาพการด าเนินงาน 

93.00 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

92.75 การปรับปรุงระบบการท างาน 

85.28 การเปิดเผยข้อมูล 

100.00 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O1 100 O12 100 O23 0 O34 100 
O2 100 O13 100 O24 100 O35 100 
O3 100 O14 100 O25 100 O36 100 
O4 100 O15 100 O26 0 O37 100 
O5 100 O16 100 O27 100 O38 100 
O6 100 O17 100 O28 100 O39 100 
O7 100 O18 100 O29 100 O40 100 
O8 100 O19 100 O30 0 O41 100 
O9 100 O20 0 O31 100 O42 100 

O10 100 O21 100 O32 100 O43 100 
O11 100 O22 100 O33 100 ITA Online 2021 

คะแนนท่ีได้ 92.56    
ระดับคุณภาพ  A 

คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT OIT 

27.12 

37.06 

28.38 

สพ
ป.
ชุม

พร
 เข
ต 

2 

ผลคะแนน สพป.ชุมพร เขต 2 

268



 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจำป 2564  
 คะแนนรวม 92.56 คะแนน (ผานการประเมิน) ไดลำดับ ที่ 143 จาก 225 เขต 

  (ป 2563 ไดคะแนนรวม 83.77 คะแนน) 
ตัวชี้วัด เรื่อง คะแนนที่ได วิธีการประเมิน มุมมองจาก สรุป 

ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหนาที่ 97.05 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 86.03 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผาน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ 93.30 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 87.01 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผาน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 88.22 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผาน 

      

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.01 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก / 
ผอ.โรงเรียนทั้งหมด 

ผาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.00 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก/  
ผอ.โรงเรียนทั้งหมด 

ผาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

92.75 แบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก/  
ผอ.โรงเรียนทั้งหมด 

ผาน 

      

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 85.28 แบบตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

เว็บไซต/ 
ขอมูลทั่วไป 

ผาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 100.00 แบบตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

เว็บไซต/ขอมูลดาน
การปองกันการทุจริต 

ผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่     คะแนนที่ได 97.51 คะแนน   ผาน  ป 2563 ไดคะแนน 97.05 คะแนน 
ผูประเมิน  บุคลากรภายใน สพป.ชพ.2 ทุกคนที่มีอายุงานเกิน 1 ป  
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ 
ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

    

      •เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด      

      •เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ

ทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการ สวนตัวอยางเทาเทียมกัน มาก

นอยเพียงใด  

    

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน ตาม

ประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

    

      • มุงผลสำเร็จของงาน     

      • ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว     

      • พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง     

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรอืใหบริการ หรือไม 

  

     • เงิน    

     • ทรัพยสิน   

     • ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   

หมายเหตุ: เปนการเรยีกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนดใหรับได เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกนัตามมารยาทที่ปฏิบตัิกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม  

  

    • เงิน    

    • ทรัพยสิน   

    • ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ

สรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวงัใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม  

  

    • เงิน    

    • ทรัพยสิน   

    • ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   



สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มองการปฏิบัติงานของ สพป.ชุมพร เขต 2 วาปฏิบัติงานโดยยึด
หลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัดและเปนไปอยางเทา
เทียมกัน และประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียกรับผลประโยชนตางๆในระดับดีเยี่ยมและผานการประเมิน มีการพัฒนาปรับปรุง
มากกวาในปที่ผานมา 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ   คะแนนที่ได 86.03 คะแนน   ผาน  ป 2563 ไดคะแนน 84.75 คะแนน 
ผูประเมิน  บุคลากรภายใน สพป.ชพ.2 ทุกคนที่มีอายุงานเกิน 1 ป  
 
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงาน

ของทาน มากนอยเพียงใด 

    

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

    

       • คุมคา     

       • ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว     

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน 

คาทำงานลวงเวลา คาวสัดุอุปกรณ คาเดินทาง ฯลฯ มากนอย

เพียงใด  

    

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพสัดุ และการ

ตรวจรับพสัดุในลักษณะดังตอไปนี ้มากนอยเพียงใด 

    

        • โปรงใส ตรวจสอบได     

        • เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง      

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

    

         • สอบถาม     

         • ทักทวง     

         • รองเรียน      

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดท่ี 2 บุคลากรภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มองการปฏิบัติงานของ สพป.ชุมพร เขต 2 วามีการใชจายเงิน
งบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจรับพัสดุ เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองและให
ความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเอง ในระดับดีมากและ
ผานการประเมิน มีการพัฒนาปรับปรุงมากกวาในปที่ผานมา 

 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ  คะแนนที่ได 93.30 คะแนน   ผาน ป 2563 ไดคะแนน 93.58 คะแนน   
ผูประเมิน  บุคลากรภายใน สพป.ชพ.2 ทุกคนที่มีอายุงานเกิน 1 ป  
 
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา อยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด  

    

หมายเหต:ุ การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหนงหนาท่ี 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  

    

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปน

ธรรม มากนอยเพียงใด 

    

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของ

ผูบังคับบัญชา มากนอยเพยีงใด 

    

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไม ถูกตอง 

หรือมีความเสี่ยงตอการทุจรติ มากนอยเพียงใด  

    

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน 

มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

    

          • ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ     

          • มีการซื้อขายตำแหนง     

          • เอื้อประโยชนใหกลุมพวกพอง     

 

สรุปผลการประเมนิในตัวชีว้ัดที่ 3 บุคลากรภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มองการการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเองในการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึงการบริหารงานบุคคลในระดับดีมากและผานการ
ประเมิน แตระดับคะแนนนอยกวาในปที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ  คะแนนที่ได 87.01 คะแนน ผาน ป 2563 ไดคะแนน 93.58 คะแนน 
ผูประเมิน  บุคลากรภายใน สพป.ชพ.2 ทุกคนที่มีอายุงานเกิน 1 ป  
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

นอยที่สุดหรือ 

ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของ

ราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด 

    

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ 

ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มาก

นอยเพียงใด  

    

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอ

อนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  

    

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสิน

ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จาก

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

    

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการ

ใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

    

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ

ใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมให มีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 4 บุคลากรภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มองพฤติกรรมของบุคลากรภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 ในการนำ
ทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนำไปใหผูอื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ และมีการจัดทำ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินรวมถึงตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการในระดับดีและผานการ
ประเมิน แตระดับคะแนนนอยกวาในปที่ผานมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนนที่ได 88.22 คะแนน ผาน ป 2563 ไดคะแนน 89.14 คะแนน 
ผูประเมิน  บุคลากรภายใน สพป.ชพ.2 ทุกคนที่มีอายุงานเกิน 1 ป  
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับ

การตอตานการทุจรติ มากนอยเพยีงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี ้หรือไม    

       • ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ   

       • จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติของหนวยงาน   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด     
หมายเหต:ุ หากทานเห็นวาหนวยงานของทานไมมีปญหาการทุจริตใหตอบ “มากที่สุด” 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจรติในหนวยงาน 

มากนอยเพียงใด 

    

       • เฝาระวังการทุจริต     

       • ตรวจสอบการทุจริต     

       • ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     
หมายเหต:ุ หากหนวยงานของทานไมมกีารทุจริต จึงทำใหไมมีการลงโทษทางวนิัย ใหตอบ "มากที่สุด" 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ

ทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ ฝายตรวจสอบภายใน หมายถึง สวนงานตรวจสอบภายในของหนวยงานฝายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ

การดำเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ เชน สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนตน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหนวยงาน

ของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

    

• สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก     

• สามารถตดิตามผลการรองเรียนได     

• มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา     

• มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมผีลกระทบตอตนเอง     



สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 5 บุคลากรภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มองการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน การใหความสำคัญ
ของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง มีแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อแกปญหา
ดานการทุจริตอยางจริงจัง มีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงานในระดับดีและผานการประเมิน แตระดับคะแนน
นอยกวาในปที่ผานมา 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนนที่ได 98.01 คะแนน ผาน ป 2563 ไดคะแนน 86.76 คะแนน 
ผูประเมิน  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สพป.ชพ.2  
 
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอปฏบิัติงาน/ใหบริการแก

ทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

    

     • เปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด     

     • เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบตัิงาน/ใหบริการแก

ทาน กับผูมาตดิตอคนอ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  

    

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ

บิดเบือนขอมูลมากนอยเพียงใด  

    

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงาน

ที่ทานติดตอ รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรอืใหบริการ หรือไม  

    

       • เงิน      

       • ทรัพยสิน     

       • ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา 

การรับความบันเทิง เปนตน 

    

หมายเหตุ: เปนการใหที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด  

    

 
สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดท่ี 6 ผูมีสวนไดสวนเสียกับ สพป.ชุมพร เขต 2 (ผอ.รร.) มองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน สพป.ชุมพร 
เขต 2 ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวและเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลอยางตรงไปตรงมา
ไมปดบัง ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม ในระดับดีเยี่ยมและผานการประเมิน มีการพัฒนาปรับปรุงมากกวาในปที่ผานมา 

 
 

 
 



 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนที่ได 93.00 คะแนน ผาน ป 2563 ไดคะแนน 78.89  คะแนน  
ผูประเมิน  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สพป.ชพ.2  
 
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มลีักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

    

        • เขาถึงงาย ไมซับซอน     

        • มีชองทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการดำเนินงาน/ 

การใหบริการ หรือไม  

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชีแ้จงและตอบคำถาม เมื่อมีขอ

กังวลสงสัยเกีย่วกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอย

เพียงใด  

    

หมายเหต:ุ หากทานไมมีขอกังวลสงสัยใหตอบ “มากทีสุ่ด” 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรยีน

การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หรือไม 

    

 

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 7 ผูมีสวนไดสวนเสียกับ สพป.ชุมพร เขต 2 มองการเผยแพรขอมูลของ สพป.ชุมพร เขต 2 ในเรื่องตางๆ 
ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลายเปนปจจุบัน  รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการสามารถสงคำติชม รองเรียนการทุจริต หรือ
ความเห็นตางๆได ในระดับดมีากและผานการประเมิน มีการพัฒนาปรับปรุงมากกวาในปที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนที่ได 92.75 คะแนน ผาน ป 2563 ไดคะแนน 77.07 คะแนน  
ผูประเมิน  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สพป.ชพ.2  
 
รายละเอียดคำถาม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดขีึ้น มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ หากทานติดตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับคณุภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไว กอนมาติดตอ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมี

เลย 

นอย มาก มากที่สุด 

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

ดำเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด  

    

หมายเหต:ุ หากทานติดตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไวกอนมาติดตอ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกดิ

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ  

หรือผูมสีวนไดสวนเสีย เขาไปมสีวนรวม ในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ การมีสวนรวม เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมตดิตามประเมินผล เปนตน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

นอยที่สุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด 

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึน้ มากนอยเพียงใด  

    

 

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดท่ี 8 ผูมีสวนไดสวนเสียกับ สพป.ชุมพร เขต 2 มองการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใน สพป.ชุมพร เขต 2 ดานการนำเทคโนโลยีมาใชดำเนินงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว กระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ 
เขามามีสวนรวม ในระดับดมีากและผานการประเมิน มีการพัฒนาปรับปรุงมากกวาในปที่ผานมา 
 

 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล คะแนนที่ได 85.28 คะแนน ผาน ป 2563 ไดคะแนน 85.84 คะแนน  
ผูประเมิน  ผูประเมินจาก สพฐ.เปดเขามาดูเว็บไซต ของ สพป.ชุมพร เขต 2 ตามหัวขอตางๆ ดังนี้  

ผูรับผิดชอบแตละกลุมหนวยแสดงขอมูลบนเว็บไซต จากนั้นผูประเมินจะเขามาประเมินผานเว็บไซตของ 
สพป.ชพ.2 ขอมูลของตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล มีดังนี ้

O 1 โครงสรางหนวยงาน O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 

O 2 ขอมูลผูบริหาร O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O 3 อำนาจหนาท่ี O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O 4 แผนการขับเคลื่อนหนวยงาน O 27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O 5 ขอมูลการติดตอหนวยงาน O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 

O 6 กฎหมายที่เกี่ยวของ O 7 ขาวประชาสัมพันธท่ัวไป 

O 13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน O 8 ชองทางถามตอบบนเว็บไซต (O & A) 

O 14 มาตรฐานการใหบริการ O 9 Social Network 

O 15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ O 10 แผนดำเนินงานประจำป 

O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  

O 17 E-Service O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 

O 18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

O 19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน O 30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 

O 20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป O 31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 

O 21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ O 32 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

O 22 ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ O 33 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการหาพัสดุรายเดือน   

 

สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 9 ผูประเมินมองการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของ สพป.ชุมพร เขต 2 เพื่อเปดเผยขอมูล
ตาง ๆ ของ สพป.ชุมพร เขต 2 ใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ 
และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ สพป.
ชุมพร เขต 2 ในระดับดีมากและผานการประเมิน แตระดับคะแนนนอยกวาในปที่ผานมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต คะแนนที่ได 100.00 คะแนน ผาน ป 2562 ไดคะแนน 75.00 คะแนน  
ผูประเมิน  ผูประเมินจาก สพฐ.เปดเขามาดูเว็บไซต ของ สพป.ชุมพร เขต 2 ตามหัวขอตางๆ  

ผูรับผิดชอบแสดงขอมูลบนเว็บไซต จากนั้นผูประเมินจะเขามาประเมินผานเว็บไซตของ สพป.ชพ.2 ขอมูล

ของตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต มีดังนี ้
 

O 34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 

O 35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 

O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 

O 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

O 38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

O 39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 

O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริต รอบ 6 เดือน 

O 41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 

O 42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

O 43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 
สรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 10 ผูประเมินมองการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต ของ สพป.ชุมพร เขต 2 เพื่อเปดเผยการ
ดำเนินการตาง ๆ ของ สพป.ชุมพร เขต 2 ใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก 
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน แสดงถึงการใหความสำคัญตอผลการประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสภายใน
หนวยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ในระดับดีเยี่ยมและผานการประเมิน มีการพัฒนาปรับปรุง
มากกวาในปที่ผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลคะแนนและผูรับผิดชอบขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตในป 2564 

ขอ

คำถาม 

ขอมูลที่ตองแสดงบนเว็บไซต คะแนน

ที่ได 

ผูจัดเก็บขอมลู ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

O 1 โครงสรางหนวยงาน 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 2 ขอมูลผูบริหาร 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 3 อำนาจหนาท่ี 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 100 นางจันทรา  หาแกว นางศิมารัฐ  มีฉิม 

O 5 ขอมูลการติดตอ 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100 กลุมกฏหมายและคด ี น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 7 ขาวประชาสัมพันธ 100 นางพิมพลักษณ  ยังหัตถ ี นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 8 ชองทางถามตอบบนเว็บไซต (O & A) 100 นายภาคภมูิ มณีบางกา นายภาคภมูิ มณีบางกา 

O 9 Social Network 100 นายภาคภมูิ มณีบางกา นายภาคภมูิ มณีบางกา 

O 10 แผนปฏิบัติราชการประจำป 100 นางจันทรา  หาแกว นางศิมารัฐ  มีฉิม 

O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  100 นางจิตรา  พรหมเรือง นางศิมารัฐ  มีฉิม 

O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100 นางจิตรา  พรหมเรือง นางศิมารัฐ  มีฉิม 

O 13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 ผอ.ทุกกลุม/หนวย ผอ.ทุกกลุม/หนวย 

O 14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100 ผอ.ทุกกลุม/หนวย ผอ.ทุกกลุม/หนวย 

O 15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 17 E-Service 100 นายภาคภมูิ มณีบางกา นายภาคภมูิ มณีบางกา 

O 18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100 นางสาวนงนุช ขนอม 

นางนิตยา ผลเกษร 

นางศิมารัฐ  มีฉิม 

นางนิตยา ผลเกษร 

O 19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ  100 นางนิตยา ผลเกษร นางนิตยา ผลเกษร 

O 20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 0 นางนิตยา ผลเกษร นางนิตยา ผลเกษร 

O 21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 นางนิตยา ผลเกษร นางนิตยา ผลเกษร 

O 22 ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100 นางดวงใจ  สุวรรณเนาว 

 

นางนิตยา ผลเกษร 

O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการหาพัสดุรายเดือน 0 นางนิตยา ผลเกษร นางนิตยา ผลเกษร 

O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100 นางนิตยา ผลเกษร นางนิตยา ผลเกษร 

O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 นางนรานนท  ขำอนันต 

น.ส.สริิยุพา  ภูรริักษ 

นางเมธินันท นิล

ประเสริฐ 

O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 นางนรานนท  ขำอนันต 

น.ส.สริิยุพา  ภูรริักษ 

นางเมธินันท นิล

ประเสริฐ 

O 27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 น.ส.พัสวี  อินทรสมบัต ิ

นายวิชาญ คงจินดา 

นางเมธินันท นิลประเสริฐ 

นางสวภา  ศิร ิ

O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100 น.ส.พัสวี  อินทรสมบัต ิ

นางสวภา  ศิร ิ

นางเมธินันท นิล

ประเสริฐ 
  



ข้อ
คาํถาม 

ข้อมูลที�ตอ้งแสดงบนเว็บไซต ์ คะแนน
ที�ได ้

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้กาํกับดูแลตวัชี�วดั 

O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100 นายฐณันภธณ คงแกว น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 0 นายภาคภมูิ มณีบางกา นายภาคภมูิ มณีบางกา 

O 31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 100 กลุมกฎหมายและคด ี น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100 นายภาคภมูิ มณีบางกา นายภาคภมูิ มณีบางกา 

O 33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100 ผอ.ทุกกลุม/หนวย ผอ.ทุกกลุม/หนวย 

O 34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100 กลุมกฎหมายและคด ี น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100 กลุมกฎหมายและคด ี น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 กลุมกฎหมายและคด ี น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100 น.ส.สริิยุพา  ภูรริักษ 

น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน 

นางเมธินันท นิลประเสริฐ 

นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100 น.ส.กมลกาญจน  จญิกาญจน นางวรรณวิมล กัลวิชา 

O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริต  

รอบ 6 เดือน 

100 กลุมกฎหมายและคด ี น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป  

ที่ผานมา 2563 

100 กลุมกฎหมายและคด ี น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน 

100 นางเมธินันท นิลประเสริฐ 

กลุมกฎหมายและคด ี

นางเมธินันท นิลประเสริฐ 

น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

O 43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 

100 นางเมธินันท นิลประเสริฐ 

กลุมกฎหมายและคด ี

นางเมธินันท นิลประเสริฐ 

น.ส.ยุวดี  วงษคำจันทร 

 




