
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) 

 การประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

  O1 โครงสร้าง 

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถานศึกษา 
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝา่ย หรือ ภาระงาน 
และองค์คณะบุคคล เป็นต้น 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59347 

  O2 
ข้อมูล

ผู้บริหาร 

o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย 
ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
สถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหาร
ของสถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59349 

  O3 
อำนาจ
หน้าที่ 

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมายกำหนด          

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59350 

  O4 

แผน
ยุทธศาสตร์ 

หรือ 
แผนพัฒนา
สถานศึกษ

า 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่
มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็น
ต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2563 
 ***บางสถานศึกษาเรียกแผนพัฒนาการศึกษา

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59351 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59347
http://www.kpws.ac.th/datashow_59349
http://www.kpws.ac.th/datashow_59350
http://www.kpws.ac.th/datashow_59351


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

ขั้นพ้ืนฐาน หรือ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 25xx-25xx 
  

  O5 
ข้อมูลการ

ติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่สถานศึกษา 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59356 

  O6 
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา เช่น 
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
บริหารจัดการและ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เป็นนิติ บุคคลในสังกัด

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59403 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59356
http://www.kpws.ac.th/datashow_59403


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 
35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  O7 
ข่าว

ประชาสัม
พันธ์ 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59365 
http://www.kpws.ac.th/news_5411_1 

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล 

  O8 Q&A 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษา
สามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web 
board, กล่องข้อความถาม-ตอบเป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59366 

  O9 
Social 

Network 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา 
เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59405 
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%87
%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0
%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%
B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8
%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-
%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%
E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0
%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8
%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%
A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2
%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-
276419313093796 
 
http://www.kpws.ac.th/ 

แผนดำเนินงาน 

  O10 
แผน

ดำเนินงาน
ประจำปี 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่
มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59367 

  O11 

รายงาน
การกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงาน 
ประจำปี 
รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59368 

  O12 

รายงานผล
การ

ดำเนินงาน
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน 
เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59369 

https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-276419313093796
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-276419313093796
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-276419313093796
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-276419313093796
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-276419313093796
http://www.kpws.ac.th/
http://www.kpws.ac.th/datashow_59367
http://www.kpws.ac.th/datashow_59368
http://www.kpws.ac.th/datashow_59369


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การปฏิบัติงาน 

 O13 

คู่มือหรือ
มาตรฐาน

การ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย 
ของสถานศึกษา ที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใด สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติ
อย่างไร เป็นต้น 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59370 

การให้บริการ 

 O14 

คู่มือหรือ
มาตรฐาน

การ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
สถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือ
หรือแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 
เป็นต้น 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59371 

 O15 
ข้อมูลเชิง
สถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
สถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 
2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59372 

 O16 
รายงานผล
การสำรวจ
ความพึง

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59374 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59370
http://www.kpws.ac.th/datashow_59371
http://www.kpws.ac.th/datashow_59372
http://www.kpws.ac.th/datashow_59374


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

พอใจการ
ให้บริการ 

 O17 E-Service 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
E-Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ
ของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เช่น 
Smart OBEC, My office, AMSS++, Smart 
Area, Smart Office เป็นต้น 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59375 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 O18 

แผนการใช้
จ่าย

งบประมา
ณประจำปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59376 

 O19 

รายงาน
การกำกับ
ติดตามการ

ใช้จ่าย
งบประมา
ณ รอบ 6 

เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59377 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59375
http://www.kpws.ac.th/datashow_59376
http://www.kpws.ac.th/datashow_59377


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

 O20 

รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมา
ณประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59379 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 O21 

แผนการ
จัดซื้อจัด
จ้างหรือ
แผนการ

จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59380 

 O22 

ประกาศ
ต่าง ๆ 

เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา

พัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง   เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59382 

 O23 

สรุปผลการ
จัดซื้อจัด
จ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
(แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคา
ที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59383  

http://www.kpws.ac.th/datashow_59379
http://www.kpws.ac.th/datashow_59380
http://www.kpws.ac.th/datashow_59382
http://www.kpws.ac.th/datashow_59383


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 O24 

รายงานผล
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา

พัสดุ
ประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
(แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
  

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59384 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 O25 

นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนาม
ของสถานศึกษา 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59385 

 O26 
การ

ดำเนินการ
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การ

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59386 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59384
http://www.kpws.ac.th/datashow_59385
http://www.kpws.ac.th/datashow_59386


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

ตาม
นโยบาย

การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัย ของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 
O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ โยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 O27 

หลักเกณฑ์
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59387 

 O28 

รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล
ประจำปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59388 

 O29 
แนว

ปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59389 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59387
http://www.kpws.ac.th/datashow_59388
http://www.kpws.ac.th/datashow_59389


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

ร้องเรียน
การทุจริต

และ
ประพฤติมิ

ชอบ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น 

 O30 

ช่องทาง
แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต

และ
ประพฤติมิ

ชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์ หลักของสถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59390 
http://www.kpws.ac.th/complain 
http://www.kpws.ac.th/webboard 
http://www.kpws.ac.th/contact 

 O31 

ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต

และ
ประพฤติมิ

ชอบ
ประจำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ บุคลากรในสถานศึกษา 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59391 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 O32 

ช่อง
ทางการรับ
ฟังความ
คิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของสถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59392 
http://www.kpws.ac.th/complain 
http://www.kpws.ac.th/guestbook 
http://www.kpws.ac.th/contact 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59390
http://www.kpws.ac.th/complain
http://www.kpws.ac.th/webboard
http://www.kpws.ac.th/contact
http://www.kpws.ac.th/datashow_59391
http://www.kpws.ac.th/datashow_59392
http://www.kpws.ac.th/complain
http://www.kpws.ac.th/guestbook
http://www.kpws.ac.th/contact


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

 O33 

การเปิด
โอกาสให้
เกิดการมี
ส่วนร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59393 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

 O34 
เจตจำนง
สุจริตของ
ผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โดย
จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
สถานศึกษา 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59394 

 O35 
การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59909 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

 O36 

การ
ประเมิน

ความเสี่ยง
การทุจริต
ประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59395 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59393
http://www.kpws.ac.th/datashow_59394
http://www.kpws.ac.th/datashow_59909
http://www.kpws.ac.th/datashow_59395


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 O37 

การ
ดำเนินการ
เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง
การทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถานศึกษา 
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59910 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 O38 

การ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม

องค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
  

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59396 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 O39 

แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต
ประจำปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็น
ต้น 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_59397 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59910
http://www.kpws.ac.th/datashow_59396
http://www.kpws.ac.th/datashow_59397


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2563 

 O40 

รายงาน
การกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการ
ป้องกันการ

ทุจริต
ประจำปี 
รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 
2563 

 http://www.kpws.ac.th/datashow_60016 

 O41 

รายงานผล
การ

ดำเนินการ
ป้องกันการ

ทุจริต
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 
เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 
  

 http://www.kpws.ac.th/datashow_60017 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

 O42 

มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ภายใน

สถานศึกษ
า 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษา เป็นต้น 

  

http://www.kpws.ac.th/datashow_60016
http://www.kpws.ac.th/datashow_60017


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้
นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

 O43 

การ
ดำเนินการ

ตาม 
มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรม 
และความ
โปร่งใส
ภายใน 

สถานศึกษ
า 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน
สถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

  

 


