
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) 

 การประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  O1 โครงสร้าง 
o แสดงแผนผงัแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา 
o ประกอบดว้ยต าแหน่งท่ีส าคญั และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองคค์ณะบุคคล เป็นตน้ 

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

  O2 ขอ้มูลผูบ้ริหาร 

o แสดงรายนามของผูบ้ริหารของสถานศึกษา 
o ประกอบดว้ยช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผูบ้ริหารสูงสุดหรือหวัหนา้สถานศึกษา และผูด้ ารงต าแหน่งทางการ 
บริหารของสถานศึกษา 

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

  O3 อ านาจหนา้ท่ี 
o แสดงขอ้มูลหนา้ท่ีและอ านาจของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด          

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

  O4 

แผน
ยทุธศาสตร์ 

หรือ 
แผนพฒันา
สถานศึกษา 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี 

o มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยทุธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั เป็นตน้ 

o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

 ***บางสถานศึกษาเรียกแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 25xx-25xx 

  

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

  O5 
ขอ้มูลการ
ติดต่อ 

แสดงขอ้มูลการติดต่อ ดงัน้ี 

o ท่ีอยูส่ถานศึกษา 
o หมายเลขโทรศพัท ์

o หมายเลขโทรสาร 
o ท่ีอยูไ่ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e–mail) 

o แผนท่ีตั้งสถานศึกษา 

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

  O6 
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

o แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานหรือการปฏิบติังาน 

ของสถานศึกษา เช่น 

- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

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

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


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

- พรบ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

- พรบ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการบริหารจดัการและ ขอบเขต
การปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีเป็นนิติ บุคคลในสังกดั
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  O7 
ข่าว

ประชาสัมพนัธ์ 

o แสดงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามอ านาจ
หนา้ท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

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

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

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล 

  O8 Q&A 

o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ได ้
และสถานศึกษาสามารถส่ือสารให้ค าตอบกบัสอบถามได ้โดยมี
ลกัษณะเป็นการส่ือสารไดส้องทาง เช่น Web board, กล่อง
ขอ้ความถาม-ตอบเป็นตน้ 

o สามารถเช่ือมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของ
สถานศึกษา 

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

  O9 
Social 

Network 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น 
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นตน้ 

o สามารถเช่ือมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของ
สถานศึกษา 

 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%
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/ 

แผนด าเนินงาน 

  O10 

แผน
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี มีขอ้มูล
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นตน้ 

o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

http://www.kpws.ac.th/datashow_59365
http://www.kpws.ac.th/news_5411_1
http://www.kpws.ac.th/datashow_59366
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%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
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
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


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

  O11 

รายงานการ
ก ากบัติดตาม
การด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 

6 เดือน 

o แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

o มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความกา้วหนา้ เช่น ความกา้วหนา้การ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นตน้ 

o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

  

  O12 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

o มีขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นตน้ 

o เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

การปฏิบัติงาน 

 O13 

คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบติังาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา ท่ี
บุคลากรในสถานศึกษาใชย้ึดถือปฏิบติัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

o มีขอ้มูลรายละเอียดของการปฏิบติังาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบติั ภารกิจ
ใด ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา ก าหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบติั
อยา่งไร เป็นตน้ 

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

การให้บริการ 

 O14 

คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบติัท่ีผูรั้บบริการหรือผูม้าติดต่อกบั 
สถานศึกษาใชเ้ป็นขอ้มูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกบัสถานศึกษา 
o มีขอ้มูลรายละเอียดของการปฏิบติั เช่น คู่มือหรือแนวทาง การ
ปฏิบติัส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การ
ให้บริการแผนผงั/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ 
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นตน้ 

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

 O15 
ขอ้มูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

o แสดงขอ้มูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นขอ้มูลการให้บริการท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

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

 O16 

รายงานผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหนา้ท่ีหรือ 
ภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

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

 O17 
E-

Service 

o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หนา้ท่ีภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผูข้อรับบริการ 
o สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซต์
หลกัของสถานศึกษา 
E-Service แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

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

http://www.kpws.ac.th/datashow_59369
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
http://www.kpws.ac.th/datashow_59375


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

ตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจของสถานศึกษาผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น 
เช่น Smart OBEC, My office, AMSS++, 

Smart Area, Smart Office เป็นตน้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 O18 

แผนการใชจ่้าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงแผนการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี 

o มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งท่ีไดรั้บ 
การจดัสรรงบประมาณตามประเภทรายการใชจ่้าย เป็นตน้ 

o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 O19 

รายงานการ
ก ากบัติดตาม
การใชจ่้าย
งบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนการใชจ่้าย
งบประมาณประจ าปี 

o มีขอ้มูลรายละเอียดความกา้วหนา้ เช่น ความกา้วหนา้การใชจ่้าย
งบประมาณ เป็นตน้ 

o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

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

 O20 

รายงานผลการ
ใชจ่้าย

งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 

o มีขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณ เช่น ผลการ 
ใชจ่้ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมาย เป็นตน้ 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 O21 

แผนการจดัซ้ือ
จดัจา้งหรือ

แผนการจดัหา
พสัดุ 

o แสดงแผนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือแผนการจดัหาพสัดุตามท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

o เป็นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 O22 

ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการจดัหา

พสัดุ 

o แสดงประกาศตามท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง   เป็นตน้ 

o เป็นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 O23 

สรุปผลการ
จดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการจดัหา
พสัดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษา(แบบ สขร.1) 

o มีขอ้มูลรายละเอียดผลการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น งานท่ีซ้ือหรือจา้ง 
วงเงินท่ีซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง เป็นตน้ 

o จ าแนกขอ้มูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน

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

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

ใดให้ระบุว่าไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง) 
o เป็นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 O24 

รายงานผลการ
จดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการจดัหา
พสัดุประจ าปี 

o แสดงผลการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) 

o มีขอ้มูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
  

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

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 O25 

นโยบายการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงค ์เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผูบ้ริหารสูงสุดหรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย
หรือนโยบายท่ีก าหนดในนามของสถานศึกษา 
o เป็นนโยบายท่ียงัใชบ้งัคบัในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

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

 O26 

การด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบติังานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา การพฒันาบุคลากร การสร้างทางกา้วหนา้ในสาย
อาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบติังาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของ
บุคลากรใน สถานศึกษา เป็นตน้ 

o เป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดรับกบันโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามขอ้ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใต ้
โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ้ O25 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 O27 

หลกัเกณฑก์าร
บริหารและ
พฒันา

ทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

o หลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
o หลกัเกณฑก์ารบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลกัเกณฑก์ารพฒันาบุคลากร 

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

 O28 

รายงานผลการ
บริหารและ
พฒันา

ทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
o มีขอ้มูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พฒันาทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

http://www.kpws.ac.th/datashow_59384
http://www.kpws.ac.th/datashow_59385
http://www.kpws.ac.th/datashow_59386
http://www.kpws.ac.th/datashow_59387
http://www.kpws.ac.th/datashow_59388


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

 O29 

แนวปฏิบติัการ
จดัการเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
o มีขอ้มูลรายละเอียดของการปฏิบติังาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ท่ี
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ใน
การจดัการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ เป็นตน้ 

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

 O30 

ช่องทางแจง้
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ 

o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผา่นทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซต ์
หลกัของสถานศึกษา 

 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 

ขอ้มูลเชิงสถิติ
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบประจ าปี 

o แสดงขอ้มูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
บุคลากรในสถานศึกษา 
o มีขอ้มูลความกา้วหนา้การจดัการเร่ืองร้องเรียน เช่น จ านวนเร่ือง 
เร่ืองท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ เร่ืองท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการ เป็นตน้ (กรณี
ไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มีเร่ืองร้องเรียน) 
o เป็นขอ้มูลในปี พ.ศ. 2563 

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

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 O32 

ช่องทางการรับ
ฟังความ
คิดเห็น 

o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซต์
หลกั 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 

 O33 

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ ของ
สถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการร่วมแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นตน้ 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

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

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

 O34 
เจตจ านงสุจริต
ของผูบ้ริหาร 

o แสดงเน้ือหาเจตนารมณ์หรือค ามัน่ว่าจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหาร 
สถานศึกษาอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกั ธรรมาภิ
บาล โดยจดัท าอยา่งนอ้ย 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

o ด าเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจุบนัของสถานศึกษา 

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

 O35 
การมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจุบนั 

o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้
 http://www.kpws.ac.th/datashow_59909 

http://www.kpws.ac.th/datashow_59389
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
http://www.kpws.ac.th/datashow_59393
http://www.kpws.ac.th/datashow_59394
http://www.kpws.ac.th/datashow_59909


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

ความส าคญั กบัการปรับปรุง พฒันา และส่งเสริมสถานศึกษาดา้น
คุณธรรมและ ความโปร่งใส 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 

 O36 

การประเมิน
ความเส่ียงการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบติั 
หนา้ท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขดักนัระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส่์วนรวมของสถานศึกษา 
o มีขอ้มูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเส่ียง 
และระดบัของความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร 
จดัการความเส่ียง เป็นตน้ 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

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

 O37 

การด าเนินการ
เพื่อจดัการ

ความเส่ียงการ
ทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจดัการความเส่ียง 
ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขดักนัระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส่์วนรวมของสถานศึกษา 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรการหรือการ 
ด าเนินการเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงตามขอ้ O36 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

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

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 O38 

การเสริมสร้าง
วฒันธรรม
องคก์ร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้าง 
วฒันธรรมองคก์รให้บุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติ ค่านิยมในการ 
ปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างชดัเจน 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

  

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

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 O39 

แผนปฏิบติัการ
ป้องกนัการ

ทุจริตประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบติัการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการทุจริตหรือ 
พฒันาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
o มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นตน้ 

o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

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

 O40 

รายงานการ
ก ากบัติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกนัการ
ทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนั
การ ทุจริต 
o มีขอ้มูลรายละเอียดความกา้วหนา้ เช่น ความกา้วหนา้การ 
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช ้
ด าเนินงาน เป็นตน้ 

o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563 

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

http://www.kpws.ac.th/datashow_59395
http://www.kpws.ac.th/datashow_59910
http://www.kpws.ac.th/datashow_59396
http://www.kpws.ac.th/datashow_59397
http://www.kpws.ac.th/datashow_60016


ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

หมายเหตุ 

 O41 

รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกนัการ

ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
o มีขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นตน้ 

o ใชร้ายงานผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 

  

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

มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

 O42 

มาตรการ
ส่งเสริม

คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ภายใน
สถานศึกษา 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

o มีขอ้มูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพร่อง 
หรือจุดอ่อนท่ีจะตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะตอ้งพฒันาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบติัของสถานศึกษา เป็นตน้ 

o มีมาตรการเพ่ือขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบติั การก าหนดแนวทางการก ากบั 
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบติัและการรายงานผล เป็นตน้ 

  

 O43 

การด าเนินการ
ตาม 

มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรม 

และความ
โปร่งใสภายใน 

สถานศึกษา 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
o มีขอ้มูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในขอ้ O42 ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น 
รูปธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 

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

