
 
รายงาน 

ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  
รอบ 6 เดือนแรก (ตลุาคม 2564 - มนีาคม 2565) “ตามแผนปฏิบตัิการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
    

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาหนองคาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

รายงาน 
ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานป้องกนัการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ  6  เดือน 

“ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ” 

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

  จากการท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  
 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 2)ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 3) พัฒนานวัตกรรมป้องกนัและยับย้ังการทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 59 คน และได้
ดำเนินกิจกรรมในโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม คือ อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทุจริต สร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์ จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ และพัฒนาจิต และ 2) กิจกรรมประเมิน ITA มี 1 กิจกรรมย่อย คือ 
ประชุม พิจารณา กล่ันกรอง นำเสนอ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT  ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
และมีการกำกับติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอีย
ดังตางราง  
 
ตาราง ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา 
         ภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  งบประมาณ 
         100,000 บาท 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
งบประมาณท่ีใช ้

 
ผลการดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มี
กิจกรรมย่อย 4  
-อบรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต  

มีนาคม – กรกฎาคม 
2565 

- ดำเนินเรียบร้อยแล้ว 
 

นายนริศ มงคล 
นายวชิรดล คำศิริรักษ ์
นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา 

-สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ มิถุนายน - สิงหาคม 65  อยู่ระหว่างการ 
วางดำเนินการ 

นายกิตติรงค์ บุญคง 
นายวชิรดล คำศิริรักษ ์

-จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ   ธันวาคม 64 -  
กันยายน 65 

 ดำเนินการบางส่วน
วางแผนดำเนินการ 

นางปทิตตา พวงปัญญา 
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ 

-พัฒนาจิต สิงหาคม  อยู่ระหว่างการวาง
แผนการดำเนินการ 

นางสาวมณฑา อาสนชัย 



ตาราง (ต่อ)   

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
งบประมาณท่ีใช ้

 
ผลการดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมประเมิน ITA 
 -ประชุม พิจารณา 
กลั่นกรอง นำเสนอ  
ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด OIT 

 
กรกฎาคม 2565 

 
9,690 บาท 
(ค่าอาหาร 51 คน * 
190) 

 
ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

 
นายวชิรดล คำศิริรักษ ์

รวม 9,690 บาท เก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท 
คงเหลืองบประมาณ  91,310 บาท เก้าหมื่นหน่ึงพันสามร้อยสิบบาท 

 
 
              

           (นายวชิรดล  คำศิริรักษ์) 
                 ผู้รายงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  เอกสารอ้างอิง 

ผลการอบรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และ  
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผล 
การกำกับ ติดตาม นิเทศ   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

          Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปี พ.ศ. 2565 

………………………………………………… 

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

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

ท่าน 

O3 อำนาจหน้าท่ี ข้อมูลสมบูรณ ์

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลสมบูรณ ์

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลสมบูรณ ์

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสมบูรณ ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละกลุ่มงาน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  
O8 Q&A ข้อมูลมีความสมบูรณ ์
O9 Social Network ข้อมูลมีความสมบูรณ ์

O10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลมีความสมบูรณ ์

O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส ข้อมูลมีความสมบูรณ ์

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2564 ข้อมูลมีความสมบูรณ ์

O13 คู่มือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำและส่งคู่มือ 
 ปีงบประมาณ 2565  

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น Flow chat  ลำดับการ
ให้บริการ โดยระบุเวลา การดำเนินจนแล้วเสร็จ 
เช่น งานกพ.7  งานทำบัตรราชการ เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แต่ละกลุ่มงานจัดทำข้อมูลให้เรียบร้อย ในการ
ให้บริการ ปี 65 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปรับข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ การ
ให้บริการ ปี 65 

O17 E-Service ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  
O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี 2565 ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 
6 เดือน 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี 2564 ข้อมูลมีความสมบูรณ์ดี  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลสมบูรณ ์

 

 



 จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมความพร้อมของข้อมูล จำนวน 29 ตัวชี้วัดย่อย จาก 43 ตัวชี้วัด  

คิดเป็นร้อยละ 67.74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย(O1-O43) ผลการกำกับ ติดตาม นิเทศ 
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหา

พัสดุรายเดือน 
ข้อมูลสมบูรณ ์

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 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2564 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลสมบูรณ ์

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปรับปรุงรูปแบบช่องทาง  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริต ประจำปี 
2565 

ข้อมูลสมบูรณ ์

O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลสมบูรณ ์

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

10.การป้องกันการทุจริต 



ภาพประกอบ 
   การประชุม “สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   

          ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ประจำปี  2565 

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

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                  

 


