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คำนำ 

  รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการรปรับปรุงข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตามแนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ ท่ีดำเนินการท้ังหมด 6 กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ ได้แก่ 1) การ
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 2) ออกคำส่ังผู้รับผิดชอบ  ๓) อบรมสร้างความตระหนักในการป้องกัน
การทุจริต และ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ๔) กำกับ ติดตาม 
นิเทศ  ข้อมูล OIT  และ ๕) พิจารณากล่ันกรอง ข้อมูล OIT (O1-O43)  และ 6) นำข้อมูลลงในระบบรายงานผล 
OIT (O1-O43)   
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ประเมนิ และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาส นี้ 
 
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
การกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   
ประจำปี พ.ศ. 2565 

……………………………………………. 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน  
ปี พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   พบว่า ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ท่ีต้อง
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล  และ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  ซึ่งเป็นข้อมูล
ตัวชี้วัดของการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT)  
  เพื่อให้การปรับปรุงข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จึงได้กำหนด
แนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564 
โดยมีกิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ ท่ีดำเนินการท้ังหมด 6 กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ ได้แก่ 1) การประกาศมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะ 2) ออกคำส่ังผู้รับผิดชอบ  ๓) อบรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และ การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสและการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ  ๔) กำกับ ติดตาม นิเทศ  ข้อมูล OIT  และ ๕) 
พิจารณากล่ันกรอง ข้อมูล OIT (O1-O43)  และ 6) นำข้อมูลลงในระบบรายงานผล OIT (O1-O43)   
  บัดนี้ การดำเนินการตามแนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปี พ.ศ. 2565  เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. การประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
  2.ออกคำส่ังผู้รับผิดชอบ   
  ๓. ผลการอบรมสร้างความตระหนักในการป้องกนัการทุจริต และ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและ
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
  ๔. ผลการกำกับ ติดตาม นิเทศ  ข้อมูล OIT   
  ๕. ผลการพิจารณากล่ันกรอง ข้อมูล OIT (O1-O43)   
  6. ผลการนำข้อมูลลงในระบบรายงานผล OIT (O1-O43)   
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1. การประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ดังนี้ 
  1. ลักษณะประเภทข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 
  2. กลุ่มงานและผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
       2.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
       2.2 งานประชาสัมพันธ์  
       2.3 กลุ่ม/หน่วยภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  3.วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 
     3.1 ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
      3.2 ข้ันตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และ
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
     3.3 ข้ันตอนการเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง  
 แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน บทความแลกเปล่ียนเรียนรู้   

          ข้อมูลความสำเร็จ 
        ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายงานกำกับดูแลการเผยแพร่ข้องของกลุ่ม/หน่วยตามข้อ 2 กำกับดูแลและ
รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย จำนวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ 
ผลลัพธ์หรือการรับรู้หรือประโยชน์ท่ีเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แล้วให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร รวบรวม
รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (หลักฐานอ้างอิง ภาคผนวก ก) 
 

2. ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบ   
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ  เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวมีความครบถ้วนตามตัวชี้วัด จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำข้อมูล นำเสนอเผยแพร่ บนเว็บไซต์ http://www.sesaonk.go.th/  โดยได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนได้
รับผิดชอบ ประกอบด้วย 10 กลุ่มงาน/หน่วย ดังต่อไปนี้ (หลักฐานอ้างอิง ภาคผนวก ข) 
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1) กลุ่มงานอำนวยการ 
2) กลุ่มงานนโยบายและแผน 
3) กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
4) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
5) กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6) กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) กลุ่มกฎหมายและคดี 
8) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
9) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
10)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

๓. ผลการอบรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และ การประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
  การดำเนินการประชุมอบรม สร้างความตะหนักในการป้องกันการทุจริต และการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส และการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 
งบประมาณ 2565  โดยได้ดำเนินการในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565  ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ผลท่ีได้รับ คือ 1) บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ี เข้าร่วม บุคลการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมิน ITAจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 91.07   และมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ มาก(หลักฐานอ้างอิง ภาคผนวก ค ) 
 

๔. ผลการกำกับ ติดตาม นิเทศ  ข้อมูล OIT  (หลักฐานอ้างอิง ภาคผนวก ง) 

  การดำเนินการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 
2565  ขอสรุปผล พอสังเขป ดังต่อไปนี้ 
   1. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ OIT (O1-O43) ตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ท้ังหมด 10 กลุ่มงาน 
   2. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  (O1 – O33) มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ จำนวน  20 ตัว
ช้ีววัดย่อย จาก 33 ตัวชี้วัดย่อย คิดเป็นร้อยละ 60.60 
   3. ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  (O34 - 43)  มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่   
9 ตัวชี้วัดย่อย  คิดเป็นร้อยละ 90 
    

 

 



๔ 
 

 5. ผลการพิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล OIT (O1-O43)   
  การดำเนินการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 
2565  ขอสรุปผล พอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย(O1-O43) ผลการกำกับ ติดตาม นิเทศ 
 9.การเปิดเผยข้อมูล 
 O1 โครงสร้างหน่วยงาน ปรับปรุงแผนผังโครงสร้างใหม่โดยให้มีรอง

ผู้อำนวยการ จาก 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลรอง.ผอ.เขต จาก 3 ท่าน 

เป็น 2 ท่าน 
O3 อำนาจหน้าท่ี ข้อมูลสมบูรณ์ 
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลสมบูรณ์ 
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลสมบูรณ์ 
O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลสมบูรณ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละกลุ่มงาน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  
O8 Q&A ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O9 Social Network ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานราย
ไตรมาส 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2564 ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O13 คู่มือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำและส่งคู่มือ 

 ปีงบประมาณ 2565  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น Flow chat  ลำดับ

การให้บริการ โดยระบุเวลา การดำเนินจน
แล้วเสร็จ เช่น งานกพ.7  งานทำบัตร
ราชการ เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แต่ละกลุ่มงานจัดทำข้อมูลให้เรียบร้อย ใน
การให้บริการ ปี 65 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ปรับข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ การ
ให้บริการ ปี 65 

O17 E-Service ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  

 
 



๕ 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย(O1-O43) ผลการกำกับ ติดตาม นิเทศ 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
2564 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลสมบูรณ์ 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อมูลสมบูรณ์ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 2564 

ข้อมูลสมบูรณ ์

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงข้อความ และให้พิจารณาการเขียน
จากเขตพื้นท่ีอื่นท่ีได้คะแนนเต็ม 100 

O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงการรายงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 
และนำข้อมูลในแต่ละประเด็น อย่างเป็น
ระบบ ตามลำดับ ให้สอดคล้องกับ O25 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงการรายงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 
และนำเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็น อย่างเป็น
ระบบ ตามลำดับ  

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 2564 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลสมบูรณ์ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปรับปรุงรูปแบบช่องทาง  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริต 
ประจำปี 2565 

ข้อมูลสมบูรณ์ 

O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลสมบูรณ์ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

10.การป้องกันการทุจริต 
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อมูลสมบูรณ ์

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  ข้อมูลสมบูรณ ์
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลสมบูรณ ์
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลสมบูรณ ์
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลสมบูรณ ์
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการป้องกนั
การทุจริต รอบ 6 เดือน 2565 

ข้อมูลสมบูรณ ์

O41 รายงานผลการดำเนนิการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2564 

ข้อมูลสมบูรณ ์

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

ปรับปรุงข้อมูลประเด็นการรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนนิงานส่งเสริมคุณธรรม 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปรับปรุงข้อมูลประเด็นการรายงานการ
ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมฯ 



๖ 
 
    

  จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมความพร้อมของข้อมูล จำนวน 29 ตัวชี้วัดย่อย จาก 43 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 67.74 

 

6. ผลการนำข้อมูลลงในระบบรายงานผล OIT (O1-O43)   
  จากการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การกำกับ ติดตาม 
นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ประจำปี 
พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การนำเข้าข้อมูลเผยแพร่สาธรณะ มีความถูกต้อง  โดยได้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอน
การเผยแพร่ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
      1. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
             1) เจ้าหน้าท่ีของ กลุ่ม/หน่วย บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ 
             2) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จัดทำระบบรับเรื่อง เอกสารท่ีจะเผยแพร่ 
             3) ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ 
    2. ขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และ
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
   1) วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และผลสำเร็จของ 
การดำเนินงาน 
    2) ดำเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมท่ีจะนำขึ้นเว็บไซต์ 
   3) เขียนบรรยายภาพกิจกรรม (ควรหาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง) 
   4) อัพโหลดข้อมูลและภาพกิจกรรมนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
หรือส่ือออนไลน ์
   5) ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
      
  ผลจากการดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย สามารถเผยแพร่ข้อมูลสาธารณ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
ประจำปี พ.ศ. 2565 ครบทุก ตัวช้ีวัด (O1 - O43) 
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ภาคผนวก ก 

 การประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
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-สำเนา- 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
เร่ือง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
.............................................................. 

              ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงการกิจนโยบายกระบวนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและแสดงความโปร่งใส สุจริตตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ดังนี้ 
1. ลักษณะประเภทข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
              การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประกอบด้วย 

1)  โครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีข้อมูลการแบ่งส่วน
ภายใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

2) ข้อมูลผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรอง
ผู้บริหารสูงสุด 

3) อำนาจหน้าที่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด 

4) แผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ท้ั งนี้จะต้องมีครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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5) ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนท่ีต้ังของหน่วยงาน ครบถ้วน 

6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

                 1.2  ข่าวประชาสัมพันธ์  มีข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือ 

                        ภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.3  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
1) Q&A จะต้องเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม

ข้อมูล หรือข้อกังวลสงสัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
สามารถตอบข้อสอบถามหรือส่ือสารโต้ตอบกันได้ โดยมีช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ 

2) Social Network เป็นช่องทางการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ ไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line   เป็นต้น 

2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
2.1 แผนดำเนินงานประจำปี  มีข้อมูลรายละเอียดแผนดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
     มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  

รายไตรมาส มีข้อมูลแสดงว่ามีการกำกับติดตามการดเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ท่ีผ่านมา 

3. การปฏิบัติงาน 

    3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ   
          บุคลากรรายบุคคลทุกกลุ่มพร้อมรายละเอียด 
4. การให้บริการ 

4.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ มีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ซึ่งผู้รับบริการจะต้อง
รับทราบ ประเภทงานให้บริการ ขั ้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิ การให้บริการ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

                   4.2 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ มีข้อมูลสถิติการให้บริหาร และเป็นข้อมูล 
                        ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   4.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มีข้อมูลสรุปผลท่ีได้จากการสำรวจความ 
       พึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
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                   4.4 E–Service มีช่องทางให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นช่องทางผ่านทาง    

                         เว็บไซต์ เช่น Smart OBEC, My Office, AMSS++, นิเทศ on line , Smart Area ,  
                         Smart office เป็นต้น 

5. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
                    การจัดหาพัสดุ  
                   5.1 แผนการใช้งบประมาณประจำปี 

1) แผนการใช้งบประมาณประจำปี มีข้อมูลเกี ่ยวกับแผนการใช้งบประมาณประจำปี  พ.ศ.
2565 พร้อมรายละเอียด 

2) รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส มีข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการ

กำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รายไตรมาส 

3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  มีข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการใช้งบประมาณตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา 
                 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
                      1) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ เป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา 
                          พัสดุ ตามท่ีหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร 
                          พัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      2) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีประกาศตามท่ีหน่วยงาน  
                         จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
                         เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี มีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา อย่างน้อยประกอบด้วย 

1) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

6. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศ

ทางการปฏิรูปประเทศ 

2) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่าง  ๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียม

อัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย

อาชีพ การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็น

ต้น ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

3) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรร

หาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั ้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา

บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง

ขวัญ กำลังใจ 

4) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองงคาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ท่ีผ่านมา 
7. การส่งเสริมความโปร่งใส  ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส 

  ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน 
  การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

                    7.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
1) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มแีนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด

การจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
3) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี มีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการ

ทุจร ิตของเจ้าหน้าท่ี  ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา 
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                    7.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
                         1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  มีช่องทางท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
                             สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานเขต   
                             พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ เช่น  
                             กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 
                         2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิด 

                            โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น   

                            ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล     

          เป็นต้น และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา 

8. การป้องกันการทุจริต 
8.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

1) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคน 
ปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเปน็ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา 

2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8.2 การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
1) การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี เป็นผลการประเมินความเส่ียงและการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ี

แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ี

อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวมของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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                   8.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

                        1) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการ   
                            ทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

2) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส  มีข้อมูลสรุปผล 
                            การดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ 2565 

3) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. กลุ่มงานและผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
        2.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลการบริหารงาน แผนปฏิบัติการ รายงานการติดตามประเมินผล ข้อมูลการบริหารงบประมาณ ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
        2.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ ติด
ประกาศบอร์ดภายในสำนักงาน จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น 
       2.3 กลุ่ม/หน่วยภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหน้าท่ีสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารแก่ กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร และงานประชาสัมพันธ์ สำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ี
รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

3.วิธีการและข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูล 
   3.1 ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
          1) เจ้าหน้าท่ีของ กลุ่ม/หน่วย บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ 
          2) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จัดทำระบบรับเรื่อง เอกสารท่ีจะเผยแพร่ 
          3) ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ 
   3.2 ข้ันตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และผลสำเร็จ 
          ของการดำเนินงาน 

1) วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และผลสำเร็จของ 
การดำเนินงาน 

2) ดำเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมท่ีจะนำขึ้นเว็บไซต์ 
3) เขียนบรรยายภาพกิจกรรม (ควรหาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง) 
4) อัพโหลดข้อมูลและภาพกิจกรรมนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย หรือ

ส่ือออนไลน์ 
5) ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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   3.3 ข้ันตอนการเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง  
          แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน บทความแลกเปล่ียนเรียนรู้   
          ข้อมูลความสำเร็จ 
         1) รวบรวมข้อมูล 
         2) เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพื่อพิจารณา 
             - กรณีแก้ไข ให้ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน หากไม่มีข้อแก้ไขให้ดำเนินการต่อไปได้ 
4. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 

        ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายงานกำกับดูแลการเผยแพร่ข้องของกลุ่ม/หน่วยตามข้อ 2 กำกับดูแลและ
รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย จำนวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ 
ผลลัพธ์หรือการรับรู้หรือประโยชน์ท่ีเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แล้วให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
รวบรวมรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     31  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 

                                                    (นายกานนท์   แสนเภา)  
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
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ภาคผนวก ข  
 

 คำส่ังผู้รับผิดชอบ   
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ท่ี 232 / 2565 

เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
.................................................................................... 

                  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงการกิจนโยบายกระบวนการ
ดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานอันจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและแสดงความโปร่งใส สุจริตตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคายได้ จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวมีความครบถ้วนตามตัวช้ีวัด จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล 
นำเสนอเผยแพร่ บนเว็บไซต์ http://www.sesaonk.go.th/ ตามรายละเอียดแนบท้ายคำส่ังนี้  

               ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง ณ วันท่ี  23  มิถุนายน พ.ศ.2565 
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แนบท้ายคำส่ัง ท่ี  232 /2565  ส่ัง ณ วันท่ี  23  มิถุนายน 2565 
แบบติดตามการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.หนองคาย เพื่อรับการประเมิน OIT 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้าง  โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมี

รายละเอียดการแบ่ง ส่วนงานภายในของ
หน่วยงาน 

1.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2.นางศรีประภา  สีหไตร 
3.นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร 
4.นายนริศ  มงคล 
5.นายกิตติรงค์  บุญคง 
6.นางสาวศิรินทร์ลักษณ์ มาตะ
รักษ ์
7.นางสาวหนูดาว บุญจันทร์ 
8.นางดิศราภร คุคุอังกรู 
9.นายอนุสรณ์ จันทะนุช 
8.นายประหยัด  เถ่ือนหมื่นไวย์ 
9.นางปทิตตา พวงปัญญา 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย ช่ือ–นามสกุล และตำแหน่ง 
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

O3 อำนาจหน้าท่ี  อำนาจหน้าท่ี จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด   

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
ครบถ้วน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนท่ีต้ัง
ของหน่วยงาน ครบถ้วน    

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

 

 

 



๑๙ 
 

การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดย
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

1.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2.นายกิตติรงค์ บุญคง 
3.นายนรภัทร  พนานิกิตร 
4.นางสุวิมล เศษตะคำ 
5.นางสาวเกสรา  โลหิต 

O8 Q&A Q&A จะต้องเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือ
ส่ือสารโต้ตอบกันได้ โดยต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น 
กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

O9 Social Network Social Network จะต้องเป็นช่องทางการ
เช่ือมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line   
เป็นต้น ทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

 
แผนดำเนินงานประจำปี จะต้องมี
รายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2. นางศรีประภา สีหไตร 
3. นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร 
4. นางสาวศิรินทร์ลักษณ์ มาตะ
รักษ ์
5. นางสาวหนูดาว บุญจันทร์ 
6. นางดิศราภร คุรุอังกรู 
7. นายอนุสรณ์ จันทะนุช 

O11 รายงานการกำกับ 
ติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
รายไตรมาส จะต้องมีสรุปผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน รายไตรมาส  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

O12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้อง
มีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ท่ีผ่านมา 

 



๒๐ 
 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้อง
มีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลทุกกลุ่ม
พร้อมรายละเอียด 

1. รอง ผอ.สพม.หนองคาย 
2. ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
3. บุคลากร ทุกคน 

4. ผู้ประสานงาน  
5.นายกิตติรงค์ บุญคง 

การให้บริการ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน ท่ีผู้มารับบริการจะต้องรับทราบซึ่ง
ผู้รับบริการจะต้องรับทราบ ประเภทงานให้บริการ 
ข้ันตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิ การ
ให้บริการ ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

1. รอง ผอ.สพม.หนองคาย 
2. ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
3. บุคลากร ทุกคน 
4. ผู้ประสานงาน : 
5.นายกิตติรงค์ บุญคง 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ 
ให้บริการ 
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุป
จำนวนผู้มารับบริการตามภารกจิของหน่วยงาน 
และจะต้องเป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

O16 รายงานผลการ
สำรวจ 
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
จะต้องเป็นสรุปผลท่ีได้จากการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ี
ผ่านมา 

1. ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 
2. นางปทิตตา  พวงปัญญา 
3. นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา 

O17 E-Service E–Service จะต้องเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ      ผู้มา
ติดต่อ หรือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบออนไลน์
เป็นช่องทางผ่านทาง เว็บไซต์ เช่น Smart OBEC, 
My Office, AMSS++, นิเทศ on line Smart 
Area , Smart office เป็นต้น 

1. รอง ผอ.สพม.หนองคาย 
2. ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
3. บุคลากร ทุกคน 
4. ผู้ประสานงาน  
5.นายกิตติรงค์ บุญคง 
 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O18 แผนการใชจ้่าย 

งบประมาณประจำป ี
แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานจะ

1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2. นางศรีประภา สีหไตร 



๒๑ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
 มีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร 
4. นางสาวศิรินทร์ลักษณ์ มา
ตะรักษ์ 
5. นางสาวหนูดาว บุญจันทร ์
6. นางดิศราภร คุรุอังกูร 
7. นายอนสุรณ์ จันทะนุช 

O19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน 
 

รายงานการกำกับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส มีสรุปผลการใชจ้่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน รายไตรมาส และต้องเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

O20 รายงานผลการใช้
จ่าย 
งบประมาณประจำป ี
 

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจาปี จะต้อง
มีสรุป การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ใน
รอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

1.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช 
2.นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 

 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา

พัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ตามท่ีหน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช 
2.นางสมคิด  ทองชมภู 
3.นางธมกร พุทธะ 
4.นางสาวกนกพร สุราลัย 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา พัสดุ จะต้องมีประกาศ
ตามท่ีหน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุรายเดือน 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 



๒๒ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O24 รายงานผลการจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุประจำปี 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ท่ีผ่านมา อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
4) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 
5) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O25 นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ท่ีมีความโปร่งใส สอดคล้องกับการ
ขับเคล่ือนภารกิจของหน่วยงานและทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ 

1.ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 
2.นายชานนท์  คำจันทร์ 
3.นางสาวมณฑา  อาสนชัย 

4.นางสาวพัฒน์รดา  สน่ันเอื้อ 

5.นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล 

6.นางทองประกา  จุลปาน 

O26 การดำเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่าง 
ๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียม
อัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการ
เกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคน
เก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพฒันาบุคลากร (การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการ

1.ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 
2.นายชานนท์  คำจันทร์ 
3.นางสาวมณฑา  อาสนชัย 
4.นางสาวพัฒน์รดา  สน่ันเอ้ือ 
5.นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล 
6.นางทองประกา  จุลปาน 
7.นายธนะพล  มาธิสุทธ์ิ 



๒๓ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็น
ต้น  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์
การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร หลักเกณฑ์
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การ
ให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ 

O28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจำปี 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีการ
ประเมินผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปีของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O29 

 
แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 

1.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2.นายชานนท์  คำจันทร์ 
3.นายประหยัด เถ่ือนหมื่นไวย์ 
4.นายนริศ  มงคล 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
จะต้องเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



๒๔ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
031 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง 

ร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ประจาปี จะต้องมีสรุปจำนวนและ
ประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงาน ในรอบ 12 
เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้อง
เป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ
เว็บบอร์ด เป็นต้น 

1.นายกิตติรงค์  บุญคง 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็น
ต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีท่ี
ประเมิน 

1.นางสิริมา  สอนคำหาญ 
2.นางศรีประภา  สีหไตร 
3.นายกิตติรงค์ บุญคง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี ้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพือ่ปอ้งกันการทุจริต 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O34 เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหารและ 
นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีบริหาร หน่วยงานอย่างช่ือ
สัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน) 
- จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ 
(No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน ) 
- จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้
ความรู้ การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
การสร้างการรับรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2.นางปทิตตา พวงปัญญา 
3.นางสาวณัฐชนก เนาวรังสี 
4.นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา 

O35 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็น
การดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน 
ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2.นางปทิตตา พวงปัญญา 
3.นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา 
4.นางสุภาพร กล้าหาญ 

 
 



๒๖ 
 

 
การประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O36 การประเมินความเส่ียง

การทุจริตประจำปี 
- แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
เช่น เหตุการณ์ ความเส่ียง และระดับของ
ความเส่ียง มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น 
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1.นายวชิรดล  คำศิริรักษ ์
2.นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี 

O37 การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียงการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต จะต้องเป็นการดำเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการดำเนินการตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเส่ียงของการ
ดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช 
2.นางปทิตตา พวงปัญญา 
3.นางสาวณัฐชนก เนาวรังสี 
4.นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม   

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้อง
เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. รอง ผอ.สพม.หนองคาย 
2. ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
3. บุคลากร ทุกคน 

4. ผู้ประสานงาน : 
    -นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา 

 

 



๒๗ 
 

แผนป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน   
การทุจริตประจำปี 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตท่ี
หน่วยงานจะดำเนินการ และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.ส.ต.ต.นปดล นพเพคราะห์ 
2.นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์
โคตร 

3.นางพรทิพา นันตะสุข 
3.นายวชิรดล  คำศิริรักษ์ 
4.นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี 

O40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี  รอบ 6 เดือน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมี
สรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1.ส.ต.ต.นปดล นพเพคราะห ์
2.นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์
โคตร 

3.นางพรทิพา นันตะสุข 
3.นายวชิรดล  คำศิริรักษ์ 
4.นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี 

O41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

- รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
จะต้องมีสรุปการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน 
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   

1.ส.ต.ต.นปดล นพเพคราะห์ 
2.นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์
โคตร 

3.นางพรทิพา นันตะสุข 
3.นายวชิรดล  คำศิริรักษ์ 
4.นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O42 มาตรการส่งเสริม 

คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปพี.ศ.2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึนท่ีมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็น
ต้น 

1.ส.ต.ต.นปดล นพเพคราะห ์
2.นางวิพาพรรณ ดอนจนัทร์
โคตร 
3.นางพรทิพา นนัตะสุข 
3.นายวชิรดล  คำศิริรักษ์ 
4.นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี 



๒๘ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  
เป็นต้น 
 

O43 การดำเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

1.ส.ต.ต.นปดล นพเพคราะห ์
2.นางวิพาพรรณ ดอนจนัทร์
โคตร 
3.นางพรทิพา นนัตะสุข 
3.นายวชิรดล  คำศิริรักษ์ 
4.นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
  ผลการอบรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
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๓๑ 
 

รายงานผล 
การกำกับ ติดตาม นิเทศ   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

          Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปี พ.ศ. 2565 

………………………………………………… 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย(O1-O43) ผลการกำกับ ติดตาม นิเทศ 

 9.การเปิดเผยข้อมูล 
 O1 โครงสร้างหน่วยงาน ปรับปรุงแผนผังโครงสร้างใหม่โดยให้มีรอง

ผู้อำนวยการ จาก 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลรอง.ผอ.เขต จาก 3 ท่าน 

เป็น 2 ท่าน 
O3 อำนาจหน้าท่ี ข้อมูลสมบูรณ์ 
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลสมบูรณ์ 
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลสมบูรณ์ 
O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลสมบูรณ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละกลุ่มงาน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  
O8 Q&A ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O9 Social Network ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานราย
ไตรมาส 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2564 ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
O13 คู่มือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำและส่งคู่มือ 

 ปีงบประมาณ 2565  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น Flow chat  ลำดับ

การให้บริการ โดยระบุเวลา การดำเนินจน
แล้วเสร็จ เช่น งานกพ.7  งานทำบัตร
ราชการ เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แต่ละกลุ่มงานจัดทำข้อมูลให้เรียบร้อย ใน
การให้บริการ ปี 65 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ปรับข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ การ
ให้บริการ ปี 65 

O17 E-Service ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
2564 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลสมบูรณ์ 



๓๒ 
 

 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย(O1-O43) ผลการกำกับ ติดตาม นิเทศ 

 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อมูลสมบูรณ์ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 2564 

ข้อมูลสมบูรณ ์

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงข้อความ และให้พิจารณาการเขียน
จากเขตพื้นท่ีอื่นท่ีได้คะแนนเต็ม 100 

O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงการรายงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 
และนำข้อมูลในแต่ละประเด็น อย่างเป็น
ระบบ ตามลำดับ ให้สอดคล้องกับ O25 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงการรายงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 
และนำเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็น อย่างเป็น
ระบบ ตามลำดับ  

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 2564 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลสมบูรณ์ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปรับปรุงรูปแบบช่องทาง  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริต 
ประจำปี 2565 

ข้อมูลสมบูรณ์ 

O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลสมบูรณ์ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

10.การป้องกันการทุจริต 
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อมูลสมบูรณ ์

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  ข้อมูลสมบูรณ ์
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลสมบูรณ ์
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลสมบูรณ ์
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลสมบูรณ ์
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการป้องกนั
การทุจริต รอบ 6 เดือน 2565 

ข้อมูลสมบูรณ ์

O41 รายงานผลการดำเนนิการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2564 

ข้อมูลสมบูรณ ์

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

ปรับปรุงข้อมูลประเด็นการรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนนิงานส่งเสริมคุณธรรม 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปรับปรุงข้อมูลประเด็นการรายงานการ
ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมฯ 



๓๓ 
 
    

  จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมความพร้อมของข้อมูล จำนวน 29 ตัวชี้วัดย่อย จาก 43 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 67.74 

ภาพประกอบ 
   การประชุม “สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   

          ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ประจำปี  2565 
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ภาคผนวก ง 
1.สำเนาแนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  

     Transparency Assessment: OIT) 
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แนวทางการกำกับ ตดิตาม นิเทศ  
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online 

: ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2565 
 

 

สำเนาถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๖ 
 

แนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ  
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
  จากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564  สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   พบว่า  
  ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  
   จากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   พบว่า  
  ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  
   ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งเป็นการประเมิน OIT  ดังนี้ 
        ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  
    1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ) 
    2) การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (เป็นการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565) 
    3) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แสดงหลักฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565) 

 และพัฒนา   ตัวชี้วัด  9.3 การบริหารงานงบประมาณ ได้แก่  
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
         ตัวชี้วัด  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสรายงานการส่งเสริมความโปร่งใส่ 
                                 - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการ
กำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2565  รายละเอียด ดัง
ตาราง 
 
 
 



๓๗ 
 

 
ตาราง  แนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ นายกานนท์ แสนเภา 
2 ออกคำส่ังผู้รับผิดชอบ นายกานนท์ แสนเภา 
3 อบรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และ  

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

นายนริศ มงคล และ 
นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา 

4 กำหนดปฏิทิน และ กำกับ ติดตาม นิเทศ  ข้อมูล OIT นายกานนท์ แสนเภา 
5  นำเสนอ พิจารณากล่ันกรอง ข้อมูล OIT (O1-O43) ครั้งท่ี 1  

 - สะท้อนผล 
- ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

1.บุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย 
2.ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
3.นายวชิรดล คำศิริรักษ์ 

6 นำข้อมูลลงในระบบรายงานผล OIT (O1-O43) นายกิตติรงค์ บุญคง 
นางสาวเกสรา โลหิต 

7 ประชุมพิจารณา กล่ันกรองข้อมูลในระบบ OIT (O1-O43) 
ครั้งท่ี 2 

1.บุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย 
2.ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
3.นายวชิรดล คำศิริรักษ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

ขั้นตอนดำเนินงานแนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 

 
 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปีท่ีผ่านมา 

ตวัชีว้ดั 

พฒันา ปรบัปรุง แกไ้ข 

จุดแข็ง 

จุดอ่อน/บกพรอ่ง 

 ส่งเสริม 

ก าหนดแนวทาง 

ประกาศมาตรการ 

ออกค าสั่งผูร้บัผิดชอบ 

อบรมพฒันา 

ก ากบั ติดตาม นิเทศ 

พิจารณากลั่นกรองขอ้มลู 

น าขอ้มลูเขา้ระบบประเมิน 

ประเมินผล 
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รายงานผล 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online 

: ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 

 

 

สำเนาถูกต้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๔๐ 
 

รายงานผล 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

.......................................................... 

1.การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ต้ังแต่ปี งบประมาณ 2558 – 
2564  รายละเอียด ดังตาราง  

 
ปีงบประมาณ 

 
คะแนน (100 คะแนน) 

 
ระดับ 

ค่าคะแนน 
เพิ่มขึ้น ลดลง 

2558 76.64 B - - 
2559 69.08 C - 6.56 
2560 75.71 B 6.63 - 
2561 86.73 A 11.02 - 
2562 84.96 B - 1.77 
2563 79.58 B - 5.38 
2564 89.39 A 9.81 - 

 จากตาราง พบว่า  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2564  ได้คะแนนอยู่ในระดับ A  และ  
คะแนนในปีงบประมาณ 2563 – 2564 เพิ่มข้ึน 9.81 
2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564  จำแนกตามตัวชี้วัด  

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ 
คะแนน
เครื่องมือ ค่าน้ำหนัก 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ำหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.38 
 
 

IIT 
  

96.03 30 28.82 

2 การใช้งบประมาณ 93.98 

3 การใช้อำนาจ 96.69 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 95.68 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.53 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 92.18  
EIT 

 
88.97 30 26.69 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.33 

8 การปรับปรงุการทำงาน 86.40 
 

 

 



๔๑ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ 
คะแนน
เครื่องมือ ค่าน้ำหนัก 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ำหนัก 

9 การเปิดเผยข้อมูล 

OIT 

 
 
 

75.64 
 
 
 
 
 
 

93.75 
 
 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 

33.88 

 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 100 

 9.2 การบริหารงาน 87.50 

 9.3 การบริหารงานงบประมาณ 85.71 

 
9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 25 

 9.5 การส่งเสริมความโปรง่ใส 80 

10 การป้องกันการทุจริต 

 
10.1 มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 87.50 

 
10.2 การดำเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 100 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 100 89.39 
  จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยภาพรวมระดับประเทศได้คะแนน 79.58  อยู่ในระดับ B  เมื่อพิจารณาราย
ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ี 1 – 5  ส่วนตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนต่ำสุด   

  จากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564  สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   พบว่า  
  ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  
   ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งเป็นการประเมิน OIT  ดังนี้ 
    ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ต้องปรับปรุงการนำเสนอข้อมูล 9.4 การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  
    1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ) 
    2) การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (เป็นการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565) 
    3) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แสดงหลักฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565) 

 และพัฒนา ตัวชี้วัด  9.3 การบริหารงานงบประมาณ ได้แก่  
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
       ตัวชี้วัด  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสรายงานการส่งเสริมความโปร่งใส่ 
                                 - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๔๒ 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

       ภาคผนวก 
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๔๕ 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

 คณะท่ีปรึกษา 
  1.นายกานนท์ แสนเภา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  2.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  3.ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 คณะทำงาน 
  1.นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2.นางปทิตตา พวงปัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
  3.นางสิริมา สอนคำหาญ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  4.นายชานนท์ คำจันทร์    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  5.นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  6. นางศรีประภา สีหไตร   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  7. นางสาวมณฑา อาสนชัย  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. นายนริศ  มงคล   ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
  9. นายกิตติรงค์ บุญคง   ศึกษานิเทศก์ 
  10. นายวชิรดล คำศิริรักษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้เขียน/เรียบเรียง 
  นายวชิรดล  คำศิริรักษ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

 คณะท่ีปรึกษา 
  1.นายกานนท์ แสนเภา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  2.นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  3.ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 คณะทำงาน 
  1.นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2.นางปทิตตา พวงปัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
  3.นางสิริมา สอนคำหาญ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  4.นายชานนท์ คำจันทร์    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  5.นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  6. นางศรีประภา สีหไตร   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  7.นางสาวณัฐชนก เนาวรังสี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  8. นายวชิรดล คำศิริรักษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้เขียน/เรียบเรียง 
  นายวชิรดล  คำศิริรักษ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
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