


























 
รายงานการประชุม 

คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กรอ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ครั้งที ่1/2564 
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 503 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
 1.  รรอ.ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์          ประธานคณะท างาน 
  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) 
  2. นางสุชาดา ดิษวรรธนะ   คณะท างาน 
   (ลสล.) 
 3. นางสาวนฤมล สุวัฒนสวัสดิ์   คณะท างาน 
  นิติกรช านาญการพิเศษ  
  (แทน ผอ.กม.) 
 4. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง    คณะท างาน 
 วิศวกรช านาญการพิเศษ 
 (แทน ผอ.กร.1) 
 5. นายสมพงค์ เพ็งระวะ   คณะท างาน 
  วิศวกรช านาญการพิเศษ   
  (แทน ผอ.กร.2) 
 6. นายชเนศวร์ ชิตวรากร   คณะท างาน 
  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
  (แทน ผอ.กกอ.) 
 7. นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล    คณะท างาน 
  (ผอ.กวอ.) 
 8. นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ    คณะท างาน 
  (ผอ.กมร.) 
 9. นางพงศ์นคร ยางงาม     คณะท างาน 
  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
  (แทน ผอ.กอน.) 
 10. นายประสม ด ารงพงษ์    คณะท างาน 
   (ผอ.กย.) 
 11. นางจินดา เตชะศรินทร์    คณะท างาน 
   (ผอ.กวภ.) 
 12. นายสุรพัชร์ พันพานิชย์กุล   คณะท างาน 
   วิศวกรช านาญการพิเศษ   
   (แทน ผอ.กทพ.) 
 

13. นายชัชวาล… 
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 13. นายชัชวาล จิตติเรืองเกียรติ   คณะท างาน 
   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
   (แทน ผอ.กปภ.) 
 14. นางประไพรัตน์ ลาวัณย์วัฒนกุล   คณะท างาน 
   นักวิทยาศาสตร์ช านาญเชี่ยวชาญ  
   (แทน ผอ.กทส) 
 15. นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   คณะท างาน 
   (ผอ.ศส.) 
 16. นายเสน่ห์ สาครน้อย   คณะท างาน 
   วิศวกรช านาญการพิเศษ 
   (แทน ผอ.สจก.) 
 17. นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา   คณะท างาน 
   (ผอ.ศบพ.) 
 18. นายจักราวุธ  มุ่งสิน   คณะท างานและเลขานุการ 
   นิติกรช านาญการ ศบพ. 
 19. นางสาวเจนจิฬา บุญเคหา   คณะท างานและ 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศบพ.   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางสาวกรวรรณ  นนธ์พละ   คณะท างานและ 
   นิติกรปฏิบัติการ ศบพ.   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวถนอมนวล  ภิรมย์จิตร  
  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สล. 
 2. นางสาวกิตติมา เฉ้งเหา 
  นิติกรปฏิบัติการ ศบพ. 

เริ่มประชุมเวลา      10.00น.       
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
 ประธานคณะท างานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ค าสั่ง กรอ. ที่ 13/2564 ลงวันที่ 
21 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
กรอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีองค์ประกอบคือ รรอ.ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้น าการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) เป็นประธานคณะท างานฯ ผู้อ านวยการส านักงาน/กอง/ศูนย์ 
เป็นคณะท างานฯ นายจักราวุธ มุ่งสิน นิติกรช านาญการ ศบพ. เป็นคณะท างานและเลขานุการ นางสาวเจนจิฬา 
บุญเคหา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศบพ. และนางสาวกรวรรณ  นนธ์พละ นิติกรปฏิบัติการ ศบพ.          
เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 
 

คณะท างานฯ... 
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   คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลการ
ด าเนินงานของ กรอ. เพ่ือใช้ตอบข้อค าถามในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) และด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ี อรอ. มอบหมาย 

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
             - ไม่มี - 
   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระท่ี 4.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  กรอ. ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดโดย
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน การให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงานน าไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index: CPI          
ของประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูลคือ   

    1. กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) จ านวน 237 คน 

    2. กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) จ านวน 55 คน   

    3. กลุ่มข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    โดยมีดัชนีที่ท าการประเมินประกอบด้วย 10 ดัชนี ได้แก่  
    (1) การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 
                (๒) การใช้งบประมาณ (IIT)  
    (๓) การใช้อ านาจ (IIT)  
    (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT)  
    (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT)  
    (6) คุณภาพการด าเนินงาน (EIT)  
    (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT)  
     

(8) การปรับปรุง… 
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    (8) การปรับปรุงการท างาน (EIT)  
    (9) การเปิดเผยข้อมูล(OTI)  
    (10) การป้องกันการทุจริต (OTI) 

    ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผลปรากฏว่า กรอ. ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 93.97 
คะแนน โดยมีรายละเอียดของคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
   1. การเปิดเผยข้อมูล  (OTI) = 100 คะแนน 
   2. การป้องกันการทุจริต  (OTI) = 100 คะแนน 
   3. การปฏิบัติหน้าที่  (IIT) = 96.68 คะแนน 
   4. การใช้อ านาจ   (IIT) = 95.61 คะแนน 
   5. การใช้งบประมาณ  (IIT) = 94.62 คะแนน  
   6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) = 94.26 คะแนน 
   7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) = 93.66 คะแนน 
   8. คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) = 86.70 คะแนน 
   9. การปรับปรุงการท างาน (EIT) = 84.72 คะแนน 
   10. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) = 83.36 คะแนน 

   สรุป รายละเอียดผลการประเมิน กรอ. ได้รับผลคะแนนรวมเฉลี่ย 93.97  
คะแนนเทียบเกณฑ์ประเมิน (Rating Score ช่วงคะแนน 85.00 - 94.99) เท่ากับระดับ A  

 อนึ่ง ในระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดล าดับการประเมินตามประเภทของ
หน่วยงาน ดังนี้              

 กรอ. จัดอยู่ในล าดับที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 กรอ. จัดอยู่ในล าดับที่ 5 จากทั้งหมด 146 หน่วยงาน ส าหรับหน่วยงาน
ประเภทกรมหรือเทียบเท่า 

 กรอ. จัดอยู่ในล าดับที่ 104 จากทั้งหมด 8,303 หน่วยงาน ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
 

    มติที่ประชุม :  รับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ 
 

     

 

วาระท่ี 4.2… 
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    วาระท่ี 4.2 กิจกรรม ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

    หลักการและเหตุผลตามนโยบายของประเทศ   

    1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557               
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
    2. ส าหรับในการประเมิน ITA ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 
ส านกังาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้าน เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เช่น รายละเอียดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และวิธีการประเมิน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)  เพ่ือให้การประเมิน ITA สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ รวมทั้ง
ส่งผลให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้รับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง             
และสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีการก าหนดตัวชี้วัดไว้โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป  

    กิจกรรม ITA ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

    1. ส านักงาน ป.ป.ช. มีประกาศลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินฯ จ านวน 8,304 หน่วยงาน  
    1. ศบพ. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ของผู้ดูแล
ระบบหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ของผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของ
หน่วยงาน (โดยผู้ที่เป็น Admin หน่วยงาน ยังเป็นบุคคลเดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ดังนี้ 
 -  นายจักราวุธ มุ่งสิน นิติกรช านาญการ ศบพ. เป็นผู้ดูแลระบบหน่วยงาน (Admin 
หน่วยงาน) 
 -  นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา ผอ.ศบพ. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 

2. ศบพ. … 
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 2. ศบพ. ด าเนินการแจ้งข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบ ITAS ดังนี้ 
     2.1 แจ้งจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร/ผู้อ านวยการ/ข้าราชการ/ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี                      
ลงในระบบ ITAS เพ่ือให้ระบบสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จ านวน 545 ราย 
  2.2 แจ้งจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือข้อมูลบุคคล นิติบุคคล
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยการประสานขอข้อมูลจากทุกหน่วยงานใน กรอ. จ านวน 1,022 ราย 

 กิจกรรม ITA ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง  
 1. ศบพ. ด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดความรู้ (IIT)              
ผ่านเว็บไซต์ หรือการสแกน QR Code ให้ครบตามยอดจ านวนขั้นต่ า ตามท่ีระบบ ITAS ก าหนด 
 2. ศบพ. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ
ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบแบบวัดความรู้ (EIT) ผ่านเว็ปไซต์ กรอ./ผ่านเว็ปไซต์ ศบพ./           
การสแกน QR Code เพ่ือให้ครบยอดจ านวนขั้นต่ า ตามที่ระบบ ITAS ก าหนด 
 ทั้งนี้ การด าเนินงานประเมินตอบแบบวัดความรู้ (IIT) และ (EIT) จะสามารถ
ด าเนินการประเมินได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ภายการก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนดในปฏิทินการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น  
 

 
 
หมายเหตุ ** จ านวนการน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 
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 จากที่ฝ่ายเลขาฯ รายงานข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมฯ คณะท างาน             
ได้พิจาณาและให้ความเห็นว่า 

 ประเด็นที่ 1 เพ่ือให้การด าเนินเกี่ยวกับการตอบแบบวัดความรู้ (IIT) เป็นไปตาม
ยอดข้ันต่ าตามท่ีระบบ ITAS ก าหนด จึงขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตอบแบบ
ประเมิน IIT อย่างน้อยจ านวนหน่วยงานละ 4 ราย  
 ประเด็นที่ 2 เพ่ือให้การด าเนินเกี่ยวกับการตอบแบบวัดความรู้ (EIT) เป็นไปตาม
ยอดข้ันต่ าตามท่ีระบบ ITAS ก าหนด จึงขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก คือข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตอบแบบประเมิน EIT อย่างน้อยจ านวนหน่วยงานละ 10 ราย 

 มติที่ประชุม :  1. รับทราบกิจกรรม ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้          
ด าเนินการไปแล้ว ตามที่ฝ่ายเลขาเสนอฯ 

  2. ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ตอบแบบประเมิน IIT อย่างน้อยจ านวนหน่วยงานละ 4 ราย 

  3. ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มารับบริการ      
หรือมาติดต่อตอบแบบประเมิน EIT อย่างน้อยจ านวนหน่วยงานละ 10 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระ 5.1 พิจารณาจัดท าข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

 ความเป็นมา  
 ฝ่ายเลขาฯ รายงานที่ประชุมว่า เนื่องจาก กรอ. ต้องเข้าร่วมการประเมินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency 
Assessment: ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ก าหนดให้
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการร่างแนวทางและแผนการด าเนินงาน       
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตามข้อค าถาม O1 - O43 ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอเสนอที่ประชุมให้ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนิน          
การจัดท าข้อมูลเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการตอบแบบส ารวจ OIT  
 
 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุม … 
 



     - 8- 
 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและแผนการด าเนินงาน           
การตอบแบบส ารวจหลักฐาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) จากที่                 
ฝ่ายเลขาฯ เสนอ ตามข้อค าถาม O1 - O43 โดยพิจารณาประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติในที่ประชุม ดังนี้ 
 1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าเอกสาร         
ในแต่ละข้อค าถาม O1 - O43 และตรวจทานข้อมูลเอกสารในเว็ปไซต์ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ตัวชี้วัดก าหนดไว้ ในคู่มือการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือฝ่ายเลขาฯ จะได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบและรวบรวมตอบแบบส ารวจ ในระบบ ATIS 
ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมวาระท่ี 5.1 
 2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานและให้ข้อมูล ศส. ด าเนินการจัดท าการเผยแพร่
ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ผ่านเว็ปไซต์ กรอ. ต่อไป 
 3. มอบหมายให้ ศส. จัดท าเว็บไซต์และตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลเอกสาร
หลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ตามข้อค าถาม O1 - O43 ในเว็บไซต ์กรอ. ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 วาระ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม             
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 เพื่อประกอบการประเมินตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตราการส่งเสริม
 ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ข้อ O42 - O43 
  
 ความเป็นมา 
  ฝ่ายเลขาฯ รายงานที่ประชุมว่า การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ข้อ O42 - O43 
ก าหนดองค์ประกอบให้หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้องการก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ            
การรายงานผล เป็นต้น 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอ… 
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  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ กรอ. จากผลคะแนนประเมิน ITA              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในทุกมิติของตัวชี้วัดการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากส านักงาน ป.ป.ช. 
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มาวิเคราะห์        
ผลการประเมิน ITA โดยทฤษฎี SWOT เพ่ือเป็นการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ           
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตัวชี้วัดย่อย 10.2 ข้อ O42 - O43        
ตามเอกสารแนบวาระการประชุมที ่5.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยทฤษฎี SWOT 

 1. จุดแข็งของ กรอ. (S – Strength) <ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 85 คะแนน
ขึ้นไป> 
  S1 การเปิดเผยข้อมูล (100 คะแนน): กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน   
  S2 การป้องกันการทุจริต (100 คะแนน): กรอ. ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ         
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ 2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
  S3 การปฏิบัติหน้าที่ (96.68 คะแนน): บุคลากรปฏิบัติงานและให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น        
การส่วนตวัอย่างเท่าเทียมกันมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในลักษณะที่มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว ตลอดจนไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณ 
เป็นเงินได้ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง  ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้แต่การให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ 
  S4 การใช้อ านาจ (95.61 คะแนน): บุคลากรเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีพฤติกรรม
ในการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ              
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้อ านาจ สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา        
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตกระบวนการบริหารงานบุคคลไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ
การซื้อขายต าแหน่งหรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  S5 การใช้งบประมาณ (94.62 คะแนน): บุคลากรได้รับทราบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี โดยเห็นว่า กรอ. ใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
มีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

S6 การแก้ไข... 
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  S6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (94.26 คะแนน): บุคลากรเห็นว่าผู้บริหาร
สูงสุดให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานมีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานของท่านได้รับการแก้ไข หากบุคลากรพบเห็นแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต
ในหน่วยงานก็สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจได้ว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง   
  S7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (93.66 คะแนน): บุคลากรไม่มีพฤติกรรมใน
การน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ
อย่างถูกต้องหน่วยงานมีข้ันตอน การขออนุญาตที่มีความชัดเจนและสะดวกรวมทั้งมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
  S8 คุณภาพการด าเนินงาน (86.70 คะแนน): ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ กรอ. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้บริการแก่ 
ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา เจ้าหน้าที่
ไม่ได้ร้องขอ ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ       
การให้บริการ  

  ๒. จุดอ่อนของ กรอ. (W - Weakness) <ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน> 
  W1 การปรับปรุงระบบการท างาน(84.72 คะแนน): การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ รวมทั้งช่องทางที่จัดไว้ให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานอาจยังไม่ชัดเจนท าให้ผู้รับบริการ
บางส่วนไม่ทราบว่ามีระบบหรือช่องทางดังกล่าว 
  W2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (83.36 คะแนน): การเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน
ต่อสาธารณชนยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ๓. โอกาส (O - Opportunity)    
  กรอ. ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกคือส านักงาน 
ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ให้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยการเข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ท าให้ กรอ. มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในด้านการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นตลอดจนมีมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๔. ข้อจ ากัด/อุปสรรค (T – Threat)  
  กรอ. ไม่สามารถควบคุมการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเพราะเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่จะต้องตอบแบบประเมินตามความเห็นของตนอย่างอิสระ
เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
บุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การให้บริการ และความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้อย่างตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 
 
 

การวิเคราะห์… 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการด าเนินการโดยวิธี TOWS Matrix 

 ๑. กลยุทธ์เชิงรุก (การใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส (SO))  
  1.1 การเปิดเผยข้อมูลของ กรอ. ให้สาธารณชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (S1 + S2 + S4 + S5 + S7 + O) โดยเฉพาะข้อมูลตามที่ก าหนดในการประเมิน ITA ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การใช้
จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่  
   1) ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น แผนยุทธศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ Social Network 
เป็นต้น 
   2) การบริหารงาน เช่น แผนการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐาน       
การให้บริการ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) เป็นต้น  
  3) การบรหิารเงินงบประมาณ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี          
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เป็นต้น 
  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
  5) การส่งเสริมความโปร่งใสเช่น แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
  6) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตเช่น เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร          
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นต้น 
  7) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
  1.2 การเผยแพร่คู่มือประชาชน คู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และระบบ งานอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของ กรอ. (S3 + S8 + O) เพ่ือเน้นย้ าให้บุคลากร
ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่ก าหนดในคู่มือดังกล่าว และช่วยให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมในการด าเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้  
 1.3 การเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน แผนงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางเว็บไซต์ของ กรอ. (S6 + O) เพ่ือเน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
หรือบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างสะดวก  
ได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนได้   
 
 
 
 
 

๒. กลยุทธ์… 
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 ๒. กลยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข (เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส (WO))  
  2.1 การแสดงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) และช่องทางรับฟังค าติชม 
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
ต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย มีขัน้ตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางเช่น Web board เป็นต้น (W1 + O) โดยการแต่งตั้งผู้ดูแล 
Web board ของ กรอ. และมอบหมายบุคลากรหรือแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตอบข้อค าถาม 
และให้ข้อมูลแก่ผู้สอบถามใน Web board ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.2 การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ กรอ. 
โดยเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน (W2 + O) โดยเฉพาะข้อมูลตามที่
ก าหนดในการประเมิน ITA ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้อง
แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และความก้าวหน้าของการด าเนินงานในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค (ST)) 
  3.1 การประกาศหลักเกณฑ์หรือนโยบายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และต้องเป็นหลักเกณฑ์หรือนโยบายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 
+ S6 + S7 + T) โดยการแจ้งเวียนหน่วยงานภายในให้ทราบเพ่ือเน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ดังกล่าวและยังสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน ๆ ในหน่วยงานได้ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือนโยบายนั้น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ กรอ. ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนสามารถร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานได้  
  ๓.2 การพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service)มาใช้ในงานอนุมัติ อนุญาต 
หรืองานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S8 + T) โดยพัฒนางานอนุมัติ อนุญาต 
และงานบริการให้เป็นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับทราบข้อมูล
การด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยการแสดงวันที่ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กระบวนงาน เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยการ          
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจติดตามการด าเนินงานและทักท้วงเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียนมายังหน่วยงานได้ 

 ๔. กลยุทธ์เชิงรับ (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT))  
  4.1 การปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด (W1 + W2 + T) โดยการแต่งตั้ง
คณะท างานการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือให้ผู้บริหารและทุกหน่วยงานในสังกัด            
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง/วิธีการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบการประเมินเพ่ือด ารง
ไว้ซึ่งภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ด าเนินงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของ กรอ. 
 
 
 
 

4.2 การจัดการ… 





แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 
  

โครงสร้าง  
 
 

 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน 
เช่น ส านัก กองศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> โครงสร้างองค์กร -> แผนภูมิโครงสร้าง
ส่วนราชการ 

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=stru 
เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> 
1.ศูนย์บริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=
65536 
2.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp
?id_Org=4 
3. ส านักงานเลขานุการกรม  
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp
?id_Org=262144 
4. กองกฎหมาย 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=
4096 
5. กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=
8192 

ศบพ/ศส. 

http://www.onesqa.or.th/th/orgchart/886/
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=stru
http://www.onesqa.or.th/th/orgchart/886/
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=65536
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=65536
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp?id_Org=4
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp?id_Org=4
http://reg3.diw.go.th/secretary/
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp?id_Org=262144
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp?id_Org=262144
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=4096
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=4096
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=8192
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=8192
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O1 
ต่อ 
  

โครงสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน 
เช่น ส านัก กองศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=8 
7. กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=2097152 
8. กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (กวอ.) 
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.
asp?id_Org=1024 
9. กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานก ากับโรงงาน  
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=32 
10. กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=1048576 
11. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=2 
12. กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=16 

ศบพ/ศส. 

 

 

 

http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=8
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=8
http://webintra.diw.go.th/iwmb/index.asp
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=2097152
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=2097152
http://reg3.diw.go.th/haz
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp?id_Org=1024
http://www3.diw.go.th/session/personal_nocache.asp?id_Org=1024
http://reg3.diw.go.th/cluster4
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=32
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=32
http://reg3.diw.go.th/eco
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=1048576
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=1048576
http://reg3.diw.go.th/policy/
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=2
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=2
http://reg3.diw.go.th/research
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=16
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=16
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O1 
ต่อ 
 

โครงสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน 
เช่น ส านัก กองศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=64 
14. กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=16384 
15. กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน  
http://reg3.diw.go.th/env/%e0%b9%82%e0%b8
%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0
%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8
7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%
b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/ 
16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=32768 
17. ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  
http://webintra.diw.go.th/mac/duty/duty11.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://reg3.diw.go.th/cluster3
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=64
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=64
http://reg3.diw.go.th/safety
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=16384
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=16384
http://reg3.diw.go.th/env/
http://reg3.diw.go.th/env/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://reg3.diw.go.th/env/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://reg3.diw.go.th/env/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://reg3.diw.go.th/env/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://reg3.diw.go.th/env/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://reg3.diw.go.th/inf
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=32768
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=32768
http://webintra.diw.go.th/mac/
http://webintra.diw.go.th/mac/duty/duty11.html
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 

 แสดงรายนามของผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 
 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> โครงสร้างองค์กร -> โครงสร้างผู้บริหาร
ไทย/Eng 
ข้อมูลผู้บริหารภาษาไทย 
http://www3.diw.go.th/session/organization.asp 
ช้อมูลผูบริหารภาษาอังกฤษ 
http://www3.diw.go.th/session/organization_eng.as
p 

ศบพ/ศส. 

O3 อ านาจหน้าที่ 
 
 

แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัฒนธรรม/ค่านิยม -
> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรอ. 2560 ->  
 https://www.diw.go.th/hawk/data/dataweb/16.pdf 

ศบพ./ศส. 

O4 

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์            
หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8
%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%
B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD.%20%E0%B8%9E.%E0%
B8%A8.2563-2565.pdf 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8
%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%
B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%
E0%B8%B5(63-
65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8
%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf 

 

กย./ศส. 

http://www.onesqa.or.th/th/orgchart/886/
http://www3.diw.go.th/session/organization.asp
http://www3.diw.go.th/session/organization_eng.asp
http://www3.diw.go.th/session/organization_eng.asp
http://www3.diw.go.th/session/organization_eng.asp
http://www3.diw.go.th/session/organization_eng.asp
https://www.diw.go.th/hawk/data/dataweb/16.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD.%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563-2565.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD.%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563-2565.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD.%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563-2565.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD.%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563-2565.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD.%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563-2565.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD.%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563-2565.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B03%E0%B8%9B%E0%B8%B5(63-65)%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 
 
 
 
 
 

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย  

 ที่อยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์  
 หมายเลขโทรสาร  
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

เว็บไซต์หลัก->เมนูแผนที่ตั้ง  
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=c
ontactus 
 
 
 
 

สล./ศส. 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน                              
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เว็บไซต์หลัก->เมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=la
ws 

กม./ศส. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

เว็บไซต์หลัก->เมนขู่าวประชาสัมพันธ์ ->  
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=info 

 
(สล./ศส.) 

 

 

 

 

 

https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=contactus
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=contactus
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws
http://www.onesqa.or.th/th/content/1041/
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=info
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 

 

 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน               
ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และ
สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็น
การสื่อสารได้สองช่องทาง (Q&A)  ยกตัวอย่าง เช่น Web 
broad, กล่องข้อความ ถาม – ตอบ เป็นต้น 

เว็บไซต์หลัก->เมนูค าถามท่ีพบบ่อย 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=FAQ 

เว็บไซต์หลัก->เมนู Webbroad  
http://reg3.diw.go.th/webboard/ 

 

สล./ศส. 

O9 Social Network 

 

 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

เว็บไซต์หลัก->สัญลักษณ์ Facebook 
https://www.facebook.com/diwindustrial 

เว็บไซต์หลัก->สัญลักษณ์ Twitter  

https://twitter.com/diwindustrial 

 

สล./ศส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onesqa.or.th/th/contact/
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=FAQ
http://reg3.diw.go.th/webboard/
https://www.facebook.com/onesqa/
https://www.facebook.com/diwindustrial
https://twitter.com/diwindustrial
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 
 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> แผนปฏิบัติ
ราชการ 2564  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/plan25
64.pdf 

กย./ศส. 
 

O11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> รายงาน            
ผลการปฏิบัติงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ปี 2564)   

https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0
%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0
%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0
%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0
%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD
%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0
%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B
%E0%B8%B52564).pdf 

กย./ศส. 

 

 

 

 

 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/plan2564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/plan2564.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/64/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52564).pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

 

ข้อมูล 

 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

 

Link 

 

ผู้รับผิดชอบ 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> รายงานผล
ตามแผน รอบ 12 เดือน (ปี 2563) 

Link1 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/report-
12-63.pdf 

Link2 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/report-
2563.pdf 

กย./ศส. 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

เว็บไซต์หลัก ->เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/Operational_
manual.html 
 

กมร./ศส. 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/report-12-63.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/report-12-63.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/report-2563.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/report-2563.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/Operational_manual.html
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/Operational_manual.html
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

 

ข้อมูล 

 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

 

Link 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การให้บริการ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 
 
 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับ
บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

เว็บไซต์หลัก ->เมนคูู่มือประชาชน  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/index.asp 

เว็บไซต์หลัก ->เมนูขั้นตอนการด าเนินงาน 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=proces
s 

กมร./หน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง/ศส. 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี  
พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงานภายใน->ส านักงานเลขานุการกรม (สล.)  -> สถิติ
การให้บริการข้อมูล   
1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-
content/uploads/2021/04/service-6-.pdf 

สล./ศส. 

O16 รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจการให้บริการ 

 

 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ส านักงานเลขานุการกรม (สล.)  -> 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการประจ าปีงบประมาณ 
2653 

Link1 

http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-
content/uploads/2021/04/stitis63.pdf 

Link2 

http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-
content/uploads/2021/03/porjai61-63.pdf 

สล./ศส. 

 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/index.asp
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=process
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=process
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2021/04/service-6-.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2021/04/service-6-.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2021/04/stitis63.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2021/04/stitis63.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2021/03/porjai61-63.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2021/03/porjai61-63.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O17 E–Service  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อ านาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์              
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เมนูระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์บริการสารพันทันใจ ->  
http://reg.diw.go.th/booking/index.asp 

เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ ->  
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservic
e 

เมนูระบบรับช าระค่าธรรมเนียมของ กรอ. 
http://reg2.diw.go.th/epayment/menu.asp 

เมนูระบบยื่นค าขอ ร.ง.4 แบบดิจิทัล 
http://dsapp.diw.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 

สล./ศส. 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่ง          
ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี -> O18 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/budgets_pl
an_64.pdf 

สล./ศส. 

O19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี -> O19 รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/followup_
64.pdf 

สล./ศส. 

 

 

http://reg.diw.go.th/booking/index.asp
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice
http://reg2.diw.go.th/epayment/menu.asp
http://dsapp.diw.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/budgets_plan_64.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/budgets_plan_64.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/followup_64.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/followup_64.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
O20 

 
 
 
 
 

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

 
 
 
 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น                
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี -> O20 รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/follow_6
4.pdf  

 
สล./ศส. 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

 

 

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ         
จัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -> O21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/O21.p
df 
 
เว็บไซต์หลัก->การจัดซื้อจัดจ้าง ->แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=1 

สล./ศส. 

 

 

 

 

 

 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/follow_64.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/follow_64.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/O21.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/O21.pdf
https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=1
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  O22 
 

 
 
 
 

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

เว็บไซต์หลัก-> เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศเชิญชวน 
https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=4 
 
เว็บไซต์หลัก-> เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา 
https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=5 
 
เว็บไซต์หลัก-> เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ->  ประกาศราคากลาง 
https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=2 
 

 
สล./ศส. 

 

 
O23 

 
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อ 
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก ของปี        
พ.ศ. 2564 

เว็บไซต์หลัก-> เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ  
แยกเป็นรายเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=bi
d&tabid=3 

 
 
 
 
 

 
สล./ศส. 

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 
 
 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ             
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -> O24 รายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจ าปี  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/024-
64.pdf 

สล./ศส. 

 

https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=4
https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=5
https://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=2
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=bid&tabid=3
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=bid&tabid=3
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/024-64.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/024-64.pdf


 

-13- 

ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
 แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9
9%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B
2%E0%B8%A263.pdf 

 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A263.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A263.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A263.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนงาน การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น  การวางแผนก าลังคน การ
สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ         
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือ
แผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> 
แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. 
ประจ าปี 2563 - 2565 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0
%B8%99%20HR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2063-65.pdf 
เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ->
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนกล
ยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C
%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8
%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B
4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B
8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E
0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8
4%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf 
เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 - 2565 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C
%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9263.pdf 
 

ศบพ./ศส. 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20HR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2063-65.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%20HR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2063-65.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9263.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9263.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> แผนพัฒนาบุคลากร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8
%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9
2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%
E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0
%B8%A3%2064.pdf 

  
 เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9E%E0%B8%B1
%E0%B8%92.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%
E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%
88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf 

ศบพ./ศส. 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2064.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%
9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%
B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8
%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf 
เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%
B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%
B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%
E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%
A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%
E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%
97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%
B8%9564.pdf 

 

ศบพ./ศส. 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ผลการด าเนินงาน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%
B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%
E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%
B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> คู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%84%E0%
B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0
%B8%B2%E0%B8%A2dpis1.pdf 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A8%E0%B8%
9A%E0%B8%9E.%201-2564.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2dpis1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2dpis1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2dpis1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2dpis1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2dpis1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%9E.%201-2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%9E.%201-2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%9E.%201-2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%9E.%201-2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%9E.%201-2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%9E.%201-2564.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> การคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัคราชฑูตที่ปรึกษา 
ส านักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมประจ าในต่างประเทศ
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%81%E0%B8%
B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9
%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%
B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0
%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E
0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD
%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B
2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%
97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%
B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0
%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการลงเวลา
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%
B8%B2.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยงานภายใน->ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล->
สรุปรายงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical
%20summary.pdf 

เว็บไซต์หลัก->การรับสมัครงาน->ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการและ
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%
B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8
%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9
9%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%
E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_11.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยงานภายใน->ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล->
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่น
กลองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%8
4%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%8
8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1
%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5
%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf 

หน่วยงานภายใน->ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล->
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E
0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0
%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.
64.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8764.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%8A.64.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หน่วยงานภายใน->ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล->
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> รายงานผลการด าเนินงาน    
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (รอบ 6 เดือน) 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0
%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0
%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%
E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%
B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf 

 

 

 

 

 

ศบพ./ศส. 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HR%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O27 
 หลักเกณฑ์การบริหาร              

และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                    
หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศ กรอ. 
เรื่อง องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ        
เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าาแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Expert/%E0%B8%8A%E0
%B8%8A.62%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84
%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%
E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ->ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%
AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%
B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%
E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%
98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%
E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8
%9E.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Expert/%E0%B8%8A%E0%B8%8A.62%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Expert/%E0%B8%8A%E0%B8%8A.62%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Expert/%E0%B8%8A%E0%B8%8A.62%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Expert/%E0%B8%8A%E0%B8%8A.62%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%9E.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O27 
 

หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

(ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%
B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%
E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%
95%E0%B8%81.pdf 
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> คู่มือการสรรหา
และเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :การอนุมัติ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%
E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0
%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8
%B2.pdf 
 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%81.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%81.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%81.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%81.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%81.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%81.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O27 
 

หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศ           
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน
สามัญ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%
B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8
%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9
9%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%
E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf 

เว็บไซต์หลัก->รับสมัครงาน->ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf 

 
 
 

ศบพ./ศส. 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202008/diw202008_2.pdf
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หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> คู่มือบริหารระบบ
พนักงานราชการ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%
B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8
%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0
%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf 

 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E
0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%
B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B
6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%
E0%B8%A163.pdf 
 
 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf


-26- 

ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O27 
 

หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB
%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0
%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ค าสั่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและมาท างานสาย 

 http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E
0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%8
7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B
8%B2.pdf 

 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/1.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Registration/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O27 
 

หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค าม่ันในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับท่ีต้องปรับปรุง (ผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60) 

 http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%
B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%
E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%
88%E0%B8%99.pdf 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%
B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%
E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%
B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O27 
 

หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการลงเวลา
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%
B8%B2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

 เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผล          
การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล-> รายงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A
3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3
%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8
%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศบพ./ศส. 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A563.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) ->การพัฒนาทรัพยากรบุคคล->รายงานผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0
%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8
%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81
%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0
%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C63-65.pdf                
เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) ->การพัฒนาทรัพยากรบุคคล-> รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5
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http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%81%202563(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99).pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%81%202563(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99).pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) ->การพัฒนาทรัพยากรบุคคล->รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0
%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8
%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8
%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf 

 
เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C
%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%
B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0
%B8%9564.pdf 

/ศบพ./ศส. 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน              
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด 
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน               
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์หลัก-> การร้องเรียนการทุจริต-> แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของ กรอ.  
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AB%E0%
B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8
1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%
88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf 

หมายเหตุ  แสดงต าแหน่งข้อมูลอยู่ท่ีเดียวกันกับช่องทางการ
ร้องเรียนและสรุปผลเรื่องร้องเรียนกับ O30 และ O31  

สล./ศบพ./ศส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O30 
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

เว็บไซต์หลัก-> การร้องเรียนการทุจริต-> ช่องทางเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
http://reg.diw.go.th/problems/form_user.asp 
 
หมายเหตุ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางทั่วไป 
 
 

ศบพ./ศส. 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จ านวนเรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุ
ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี          
พ.ศ. 2564 
 
 
 

เว็บไซต์หลัก-> การร้องเรียนการทุจริต-> สถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E
0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0
%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0
%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0
%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf 

/ศบพ./ศส. 

 

 

http://reg.diw.go.th/problems/form_user.asp
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เว็บไซต์หลัก->เมนูรับฟังความคิดเห็นข้อกฎหมาย 
http://php.diw.go.th/rubfung/show.php 

เว็บไซต์หลัก->เมนูรับฟังความคิดเห็น 
https://www.diw.go.th/hawk/law_page.asp 

 

กม./กอน./ 
ศส. 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล 
เป็นต้น  
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

หน่วยงานภายใน->กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ->การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผน        
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-
content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf 

เว็บไซต์หลัก->ประกาศข่าว ->สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงาน ก าหนดระยะเวลาการเสนอ
รายงาน และการให้ค ารับรองรายงาน ผลการปฏิบัติการตาม
กฎหมาย พ.ศ. .... 
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8
%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%
B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B
8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%
E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0
%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%
B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf  

กอน./ศส. 

http://php.diw.go.th/rubfung/show.php
http://php.diw.go.th/rubfung/show.php
http://php.diw.go.th/rubfung/show.php
https://www.diw.go.th/hawk/law_page.asp
http://reg3.diw.go.th/eco
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/eco/wp-content/uploads/2016/12/work-summary-1.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่          
และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

เว็บไซต์หลัก->เมนูเจตจ านงสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/intention.pdf 
 
 

ศบพ./สล./ 
ศส 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส  
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

หน่วยงานภายใน->ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล->
ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E
0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%A1.pdf 

สรุปรายงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%2
0ethical%20summary.pdf 
 

ศบพ./สล./ 
ศส 

 

 

 

 

 

 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/intention.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าปี 

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน             
หรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและ                    
การด าเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80
%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf 

 

คณะท างานประเมิน           
ความเสี่ยงการทุจริต/

ศบพ./ศส. 

 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

 แสดงผลการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง             
การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส ->  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80
%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf 

 

คณะท างานประเมิน            
ความเสี่ยงการทุจริต/

ศบพ./ศส. 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

         (ต่อ) 

 ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E
0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%A1.pdf 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับ
สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และการทุจริตประพฤติมิชอบ
https://www.diw.go.th/hawk/news/venal.pdf 

สื่อเผยแพร่ "คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E
0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E
0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E
0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.pdf 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "แก้ทุจริตต้องคิดเป็น"
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%90%E
0%B8%B2%E0%B8%992.pdf 

สรุปรายงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20
ethical%20summary.pdf 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/venal.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/venal.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/venal.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/venal.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/news/venal.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%992.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%992.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%992.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%
B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%A
D%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%
B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E
0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9
%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf 
  
เว็บไซต์หลัก->VDOคุณธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม 
https://www.diw.go.th/hawk/videopr.php 
 
หน่วยงานภายใน->ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล->
สรุปรายงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%2
0ethical%20summary.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/videopr.php
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/Moral%20and%20ethical%20summary.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

แผนป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E
0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0
%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E
0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E
0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E
0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E
0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E
0%B8%A164.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A164.pdf
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ผู้รับผิดชอบ 

O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกัน 
การทุจริต รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
ที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0
%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0
%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
O41 

รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย       
เป็นต้น 
 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf 
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http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่ 
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธี 
การปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> วิเคราะห์ผล       
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงาน           
ของหน่วยงาน ภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม            
ในปี พ.ศ. 2563 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%
B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%
B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5I
TA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0
%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A
3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf 
รายงานประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการ
ด าเนินงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-
report%20ITA%202564.pdf 

คณะท างาน ITA/
ศบพ./ศส. 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 

 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม           
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม            
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ              
อย่างเป็นรูปธรรม 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส ->  
รายงานประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การด าเนินงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-
report%20ITA%202564.pdf 

คณะท างาน ITA/
ศบพ./ศส. 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5ITA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/meeting-report%20ITA%202564.pdf
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ดัชนี/
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
          (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส ->  
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ กรอ. (ITA) ในปี พ.ศ.2563 
 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%
B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%
B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%
A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8
%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0
%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf 
 

คณะท างาน ITA/
ศบพ./ศส. 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง  
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ 
ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก” ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด โดยมีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดําเนินงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนอง  
ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ หากหน่วยงานให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในประเด็น 
ที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  
จะทําให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา 
และปรับปรุงการทํางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  
ทั้งนี้  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน 
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่อง  
จากการประเมินในปีที ่ผ ่านมา โดยได ้คําน ึงถ ึงการเก ็บข้อมูลอย ่างรอบด้านและหลากหล ายมิต ิ  
รวมไปถึง การกําหนดระเบียบวิธ ีการประเมินผลที ่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ  
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง
โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) ส่วนที่  2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และส่วนที่ 3 การเปิดเผย
ข้ อมู ล ท า ง เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ งหน่ ว ย ง าน  ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อยู่ในระดับ A โดยได้รับคะแนน 93.97 คะแนน จากการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  

1. การรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 94.97 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม (ผู้ประเมิน 55 คน) ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.68 คะแนน 
  ตัวชี้ วัดนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  
ในเรื่องดังต่อไปนี้  
 1) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส  
 2) การปฏิบัติ งานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กํ าหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัด  
 3) ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตัว  
 4) การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน 
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 5) พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ทั้งในกรณีที่แลก 
กับการปฏิบัติหน้าที ่ และในกรณีช ่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง  ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
หร ือแม้แต ่กรณีการให ้เ ง ิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน  ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง 
ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
  1.2 การใช้งบประมาณ 94.62 คะแนน 
 ตัวชี้ วัดนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการดําเนินการ ต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
 1) การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  
 2) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
 3) การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง  ๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
  4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ  
 

1.3 การใช้อ านาจ ... 
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  1.3 การใช้อ านาจ 95.61 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
 2) การใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
หรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 3) กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อขาย
ตําแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.66 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 
ไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน  
 2) พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิ นของราชการ  ทั้ งการยืมโดยบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
 3) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
 4) หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ 
 5) หน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.26 คะแนน 
    ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
 2) หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 3) การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  
 4) หน่วยงานต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจรติภายในหน่วยงาน 
 5) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2. การรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 84.92 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม (ผู้ประเมิน 237 คน) 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

2.1. คุณภาพการ ... 
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  2.1 คุณภาพการด าเนินงาน 86.70 คะแนน 
 ตัวชี้ วัดนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของผู้ รั บบริ การ  ผู้ มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1.1 การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  
ที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  1.2 การรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม ดังนี้ 
  1) ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
 2) ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
 3) ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
 4) ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่  
  2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.36 คะแนน  
 ตัวชี้ วัดนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของผู้ รั บบริ การ  ผู้ มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน  
 2) ข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  
 3) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ 
ส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย 
ได้อย่างชัดเจน  
 4) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน 
 2.3 การปรับปรุงการท างาน 84.72 คะแนน  
 ตัวชี้ วัดนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของผู้ รั บบริ การ  ผู้ มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
 2) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 3) ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  
 4) นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุ ง พัฒนาการดํา เนินงานให้ดีขึ้นแล้ ว  
ยังควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 

3. การเปิดเผย ... 
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 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  3.1 การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
 3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจําปี   
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  3.2 การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
มาตรการส่ ง เสริมความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน  และมีการกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
  1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  
 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม 
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 



๗ 

 

 
 

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ว่าจากเป้าหมายการประเมิน ITA ประจําปี 2563 ที่กําหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 
จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่าผลคะแนนการประเมินจาก 3 แบบวัด  
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแบบวัด
ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ OIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที ่อย่างซื ่อสัตย์สุจริต  มุ ่งผลสัมฤทธิ ์ส ูงสุดและคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
อย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

แบบวัดที่ มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT ซึ่ งเป็น 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไม่เลือกปฏิบัติจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คุณภาพการด าเนินงาน  
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ  
 2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย 
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

 3. การปรับปรุงระบบการท างาน  
 สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  
ได้โดยสะดวก ที่สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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1. คุณภาพการด าเนินงาน 
 1) กรณีการติดต่องานมีความหลากหลาย ควรระบุข้อแตกต่างของเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจน  
แยกเป็นแต่ละกรณีไป เมื่อใช้เอกสารแบบฟอร์มเดียวกัน 
 2) หากดํา เนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่ กํ าหนดในมาตรฐาน ดํ า เนินการ  
ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพก็จะเกิดความโปร่งใสทั้งระบบ  
 3) ทางราชการมีการดําเนินงานได้รวดเร็วและโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 4) เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสมาก 
 5) ทางราชการมีการดําเนินงานได้รวดเร็วและโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
 6) กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบระเบียบ  
และมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีที่หลายหน่วยงานควรเอาเป็นแบบอย่าง 
ขอให้รักษาคณุภาพในการดําเนินการอย่างนี้ตลอดไป 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 1) เพ่ิมช่องทางการติดต่อนอกจากทางโทรศัพท์สํานักงาน เนื่องจากสายไม่ค่อยว่าง 
 2) แนะนําให้อัพเดตเบอร์โทรศัพท์ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
3. การปรับปรุงระบบการท างาน  
 1) ถ้านายไม่กิน ลูกน้องก็จะสบายใจ  
 2) ควรมีความโปร่งใสให้มากกว่านี้ บางอย่างการขอเอกสารข้ามข้ันตอนเกินความจําเป็น 
 3) อุตสาหกรรมทุกชนิดต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ต้องตรวจอย่างเคร่งครัด 
 4) ควรจัดทําแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน
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1. การปฏิบัติหน้าที่ 
 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบ ขั้นตอนการทํางาน เพ่ือความชัดเจนถูกต้อง  
ในขั้นตอนของการทํางาน 
2. การใช้งบประมาณ 
 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กําหนด  

3. การใช้อ านาจ 
 1) จํานวนบุคลากรและปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ปัจจุบันการทํางานมีความเร่ งด่วน  
และเป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 2) ควรมีการยกย่องชมเชยมากกว่าการลงโทษ ยกย่องผู้ที่ดําเนินการได้ดี มิใช่แค่เพียงปีละครั้ง  
ควรมองและสนับสนุนการทํางานในเชิงบวก ควรมีการลงโทษจริงจังสําหรับผู้ที่จงใจกระทําผิด 
 3) การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 - ไม่มี - 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 1) ควรจะจัดทําค่าธรรมเนียมการตรวจโรงงานที่เจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ (ทําให้ถูก ได้มาอย่างที่ถูกกฎหมายจะดีกว่า) 
 2) เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ผู้บริหารมุ่งม่ันที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
 3) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่เป็นรูปธรรม ผู้บริหาร 
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
 4) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการ กลไกล การป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 5) กระบวนงานพิจารณาอนุมัติ อนุญาต มีการแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน ตาม พ.ร.บ. อํานวย 
ความสะดวกของทางราชการ  
 6) มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 7) กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมาก 
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1. จุดแข็งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S – Strength) <ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป>  
 S1 การเปิดเผยข้อมูล (100 คะแนน): กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน  
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน   
 S2 การป้องกันการทุจริต (100 คะแนน): กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น  
คือ ๑) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู ้บริหาร การประเมินความเสี่ยง  
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
และ 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต  
   S3 การปฏิบัติหน้าที ่ (96.68 คะแนน) : บุคลากรปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อ 
ตามขั ้น ตอน และระยะเวลาที่ กํ าหนดโดยให้บริ การแก่ผู้ มาติดต่อทั่ ว  ๆ  ไป  กับผู้ มาติดต่อที่ รู้ จั ก 
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในลักษณะที่มุ่งผลสําเร็จของงาน ให้ความสําคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ตลอดจนไม่มีพฤติกรรมในการเร ียกรับเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่น ๆ  
ที ่อาจคํานวณเป็นเง ินได้ ทั ้งในกรณีที ่แลกกับการปฏิบ ัต ิหน้าที ่ และในกรณีช ่วงเทศกาลหรือวาระ 
สําค ัญต่าง  ๆ ตามขนบธรรมเน ียมประเพณี หรือแม้แต ่การให ้เง ิน  ทรัพย์ส ิน  หรือประโยชน์อื ่น  ๆ  
ต่อบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้  
 S4 การใช้อ านาจ (95.61 คะแนน): บุคลากรเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีพฤติกรรมในการมอบหมาย
งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ อย่างเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้อํานาจ สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต กระบวนการบริหารงานบุคคลไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ  การซื้อขาย
ตําแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 S5 การใช้งบประมาณ (94.62 คะแนน): บุคลากรได้รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
โดยเห็นว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้จ่ายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม หรือพวกพ้อง ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ มีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุที่ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ไม่เ อ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 S6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (94.26 คะแนน): บุคลากรเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดให้ความสําคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานมีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาการทุจริต 

ในหน่วยงาน... 
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ในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข หากบุคลากรพบเห็นแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานก็สามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจได้ว่าจะมีก ารดําเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง   
 S7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (93.66 คะแนน): บุคลากรไม่มีพฤติกรรมในการนําทรัพย์สิน 
ของราชการไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้ อ่ืน และมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง 
หน่วยงานมีขั้นตอน การขออนุญาตที่มีความชัดเจนและสะดวก  รวมทั้งมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 S8 คุณภาพการด าเนินงาน (86.70 คะแนน) : ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด โดยให้บริการ
แ ก่ ผู้ ม า ติ ด ต่ อ อย่ า ง เท่ า เ ที ยมกั น  และ ให้ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บก ารดํ า เ นิ นการ / ให้ บ ริ ก า รแก่ ท่ า น 
อย่างตรงไปตรงมา เจ้าหน้าที่ไม่ได้ร้องขอ ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ   
๒. จุดอ่อนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (W - Weakness) <ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนต่ํากว่า 85 คะแนน> 
 W1 การปรับปรุงระบบการท างาน  (84.72 คะแนน) : การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที ่นํามาใช้ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ รวมทั้งช่องทางที ่จัดไว้ให้ผู ้ร ับบริการ  
หรือผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานอาจยังไม่ชัดเจนทําให้ผู้รับบริการบางส่วน  
ไม่ทราบว่ามีระบบหรือช่องทางดังกล่าว  
 W2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (83.36 คะแนน): การเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานต่อสาธารณชน 
ยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
๓. โอกาส (O - Opportunity)    
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกคือสํานักงาน 
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ให้ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยการเข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ทําให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
ในด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการที่สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ข้อจ ากัด/อุปสรรค (T – Threat)  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถควบคุมการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เพราะเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่จะต้องตอบแบบประเมินตามความเห็นของตนอย่างอิสระ
เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
บุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การให้บริการ และความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้อย่างตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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๑. กลยุทธ์เชิงรุก (การใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส (SO))  
  1.1 การเปิดเผยข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้สาธารณชนรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (S1 + S2 + S4 + S5 + S7 + O) โดยเฉพาะข้อมูลตามที่กําหนดในการประเมิน 
ITA ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่  
  1) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แผนยุทธศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ Social Network เป็นต้น 
  2) การบริหารงาน เช่น แผนการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) เป็นต้น  
 3) การบริหารเงินงบประมาณ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เป็นต้น 
 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
 5) การส่งเสริมความโปร่งใส เช่น แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
 6) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต เช่น เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจําปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นต้น 
 7) มาตรการภายใน เ พ่ือป้องกันการทุจริต  เช่น มาตรการส่ ง เสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2563  
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น    
 1.2 การเผยแพร่คู่มือประชาชน คู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน และระบบ 
งานอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S3 + S8 + O) เพื่อเน้นย้ําให้บุคลากร
ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กําหนดในคู่มือดังกล่าว และช่วยให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมในการดําเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้  
  1.3 การเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน แผนงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S6 + O) เพ่ือเน้นย้ําให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ได้อย่างสะดวก ได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนได้   
๒. กลยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข (เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส (WO))  
 2.1 การแสดงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) และช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น 
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เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื ่อสารให้ค าตอบกับผู ้สอบถามได้โดยมีลักษณะ  
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board เป็นต้น (W1 + O) โดยการแต่งตั้งผู ้ดูแล Web board 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมอบหมายบุคลากรหร ือแต ่งตั ้งคณะทํางานเ พื ่อดํา เน ินการ  
ตอบข้อคําถามและให้ข้อมูลแก่ผู้สอบถามใน Web board ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด   
 2.2 การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน (W2 + O) โดยเฉพาะ
ข้อมูลตามที่กําหนดในการประเมิน ITA ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูล
ดังกล่าวต้องแสดงผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค (ST))  
   3.1 การประกาศหลักเกณฑ์หรือนโยบายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และต้องเป็นหลักเกณฑ์หรือนโยบายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + 
S7 + T) โดยการแจ้งเวียนหน่วยงานภายในให้ทราบเพ่ือเน้นย้ําให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าว  
และยังสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน ๆ ในหน่วยงานได้ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือนโยบายนั้น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรมในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการดําเนินงานได้  
   ๓.2 การพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) มาใช้ในงานอนุมัติ อนุญาต หรืองาน
บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S8 + T) โดยพัฒนางานอนุมัติ อนุญาต  
และงานบริการให้เป็นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับทราบข้อมูล  
การดํา เน ินงานซึ่ งประกอบด้วยการแสดงวันที่  ระยะเวลาในการดําเนินงาน และชื่อผู้ รับผิดชอบ 
ในแต่ละกระบวนงาน เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจติดตามการดําเนินงานและทักท้วงเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียน 
มายังหน่วยงานได ้ 
๔. กลยุทธ์เชิงรับ (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT))  
 4.1 การปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแนวทาง  
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด (W1 + W2 + T) โดยการแต่งตั้งคณะทํางาน 
การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อให้ผู้บริหารและทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจน
ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง/วิธีการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบการประเมิน เพ่ือดํารงไว้ซึ่ง
ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ดําเนินงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 4.2 การจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายและมาตรการที่ประกาศก าหนด (W1 + T) 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยการแสดงช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของเจ ้าหน ้าที ่บน เว ็บ ไซต ์ของกรมโรงงานอ ุตสาหกรรม   
โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื ่องทั ่วไปและแสดงประกาศ กรอ. เกี ่ยวกับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผลการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
ไว้ในตําแหน่งเดียวกับช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบด้วย 
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เอกสารประกอบการประชุม คณะท างาน ITA 

ประ  

xit 

ตารางเปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัและประเดน็การประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

 

ตวัชีว้ดัและประเดน็การประเมนิ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตวัชีว้ดัและประเดน็การประเมนิ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตวัชีว้ดัที ่1 การปฏบิตัหินา้ที่ (IIT) 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่วๆ ไปกบัผู้มาติดต่อที่รูจ้ักเป็นการส่วนตัวอย่างเทา่เทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่วๆ ไปกบัผู้มาติดต่อที่รูจ้ักเป็นการส่วนตัวอย่างเทา่เทียม
กันมากน้อยเพียงใด  

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

 มุ่งผลส าเร็จของงาน  
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธรุะส่วนตัว  
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

 มุ่งผลส าเร็จของงาน  
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธรุะส่วนตัว  
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้          
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา 

การรับความบนัเทิง เป็นต้น 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา 

การรับความบนัเทิง เป็นต้น  
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบตัิกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการรับสิง่ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา 

การรับความบนัเทิง เป็นต้น 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบตักิันในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา 

การรับความบนัเทิง เป็นต้น  
I5 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

 เงิน  

I5 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

 เงิน  
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 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความ

สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความ

สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
 
 
 

ตวัชีว้ดัที ่2 การใชง้บประมาณ (IIT) 

I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด  

I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด  

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 คุ้มค่า  
 ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้  

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 คุ้มค่า  
 ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้  

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบิกจ่ายเงินที่เปน็เท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา คา่วัสดอุุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด  

I10 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบิกจ่ายเงินที่เปน็เท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา คา่วัสดอุุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด  

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเดน็ดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด  

 สอบถาม  
 ทักท้วง  
 ร้องเรียน  

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเดน็ดังต่อไปนี้           
มากน้อยเพียงใด  

 สอบถาม  
 ทักท้วง  
 ร้องเรียน  

ตวัชีว้ดัที ่3 การใชอ้ านาจ (IIT) 

I13 ผู้บังคบับัญชาของทา่น มอบหมายงานแก่ท่าน อย่างเปน็ธรรม 
มากน้อยเพียงใด  

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเปน็ธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพ I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพ
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ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  
I15 ผู้บังคบับัญชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม           
มากน้อยเพียงใด  

I15 ผู้บังคบับัญชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม            
มากน้อยเพียงใด  

I16 ท่านเคยถูกผู้บงัคับบญัชาสัง่การให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  

I16 ท่านเคยถูกผู้บงัคับบญัชาสัง่การให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  

I17 ท่านเคยถูกผู้บงัคับบญัชาสัง่การให้ท าในสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

I17 ท่านเคยถูกผู้บงัคับบญัชาสัง่การให้ท าในสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
 
 
 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  
 มีการซื้อขายต าแหน่ง  
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  
 มีการซื้อขายต าแหน่ง  
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

ตวัชีว้ดัที ่4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ (IIT) 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเอาทรัพย์สนิของราชการ
ไปเปน็ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด  

I19 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเอาทรัพย์สนิของ
ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด  

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด  

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด  

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สนิของราชการ
ไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของทา่น  
มากน้อยเพียงใด  

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สนิของราชการ
ไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของทา่น 
มากน้อยเพียงใด  

I23 ท่านรู้แนวปฏิบตัิของหน่วยงานของทา่น เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

I23 ท่านรู้แนวปฏิบตัิของหน่วยงานของทา่น เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
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ตวัชีว้ดัที ่5 การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ (IIT) 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานของท่าน ใหค้วามส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด  

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานของท่าน ใหค้วามส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด  

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรอืไม่  
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปอ้งกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของหน่วยงาน  

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรอืไม่  
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปอ้งกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของหน่วยงาน  
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแกไ้ข มากนอ้ย
เพียงใด  

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแกไ้ข มากนอ้ย
เพียงใด  

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต  
ในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด  

 เฝ้าระวังการทุจริต  
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย  

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต 
ในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด  

 เฝ้าระวังการทุจริต  
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

 
 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย 
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

I30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเหน็ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

 สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อย่างสะดวก  
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  
 ม่ันใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
 ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

I30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเหน็ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

 สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อย่างสะดวก  
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  
 ม่ันใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
 ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

 

ตวัชีว้ดัที ่6 คณุภาพการด าเนนิงาน (EIT) 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 โปร่งใสเปน็ไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 โปร่งใสเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาตดิต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาตดิต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
  

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมาไมป่ิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมาไมป่ิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ทา่นติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา 

การให้ความบันเทิง เปน็ต้น  

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ทา่นติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา 

การให้ความบันเทิง เปน็ต้น  
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด  

ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร (EIT) 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน  
 มีช่องทางหลากหลาย  

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน  
 มีช่องทางหลากหลาย  

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชดัเจน มากน้อยเพียงใด  

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชดัเจน มากน้อยเพียงใด  

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าตชิมหรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับ การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่  

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าตชิมหรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับ การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่  

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสยัเก่ียวกับการด าเนนิงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสยัเก่ียวกับการด าเนนิงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

E10 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่  

E10 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่  

ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรงุระบบการท างาน (EIT) 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

E12 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

E12 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขัน้ตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
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E13 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม่  

E13 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม่  

E14 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดตอ่ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

E14 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดตอ่ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

E15 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนนิงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด  

E15 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนนิงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด  
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ตวัชีว้ดัที ่9 การเปดิเผยข้อมลู (OIT) 
ประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดัยอ่ย (33 ขอ้มลู) ดงันี ้

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.1 ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ข้อมลูพืน้ฐาน 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมลูพืน้ฐาน 

O1 โครงสร้าง  แสดงแผนผังโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 
 ประกอบด้วยต าแหนง่ที่ส าคัญ และการแบ่ง
ส่วนราชการภายใน เช่น ส านัก กองศูนย์ ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เปน็ต้น 

 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการของ
หน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน เช่น ส านัก กองศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เปน็ต้น 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสดุหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน 

 แสดงรายนามของผู้บริหารสงูสดุ หรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน   
 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย                
ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง รปูถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคน 

O3 อ านาจหนา้ที ่ ข้อมูลที่เก่ียวกับอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด  

 แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน 
ตามที่กฎหมายก าหนด  

O4 แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 

 แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะมากกว่า 1 ปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด         
เป็นต้น 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใชค้รอบคลุมปี 
พ.ศ. 2563 

 แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะมากกว่า 1 ปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์
หรือแนวทางเป้าหมาย ตวัชี้วัด เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใชค้รอบคลุมปี           
พ.ศ. 2564 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี ้
 ที่อยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์  
 หมายเลขโทรสาร  
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

แผนที่ตั้งหนว่ยงาน 

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 ที่อยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์  
 หมายเลขโทรสาร  
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
 แผนที่ตั้งหนว่ยงาน 

O6 กฎหมายที่

เก่ียวข้อง 

 แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

O7 ข่าว

ประชาสัมพนัธ ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

การปฏสิมัพนัธข์้อมลู 

O8 Q&A  แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผูส้อบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองช่องทาง เช่น Web 
broad, กล่องข้อความถาม – ตอบ เป็นต้น 
 สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 แสดงต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน              
ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และสามารถสื่อสารให้ค าตอบกบัผู้สอบถามได้        
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องช่องทาง (Q&A)  
ยกตัวอย่าง เช่น Web broad, กล่องข้อความ           
ถาม – ตอบ เป็นตน้ 
 

O9 Social Network  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 
 สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นจาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 แสดงต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
สามารถเชื่อมโยงไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเชน่ Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น 
 

 
ตวัชีว้ดัยอ่ย 9.2 การบรหิารงาน 
การด าเนนิงาน 
 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

O10 แผนด าเนนิงาน

ประจ าป ี

 แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
หรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เปน็ต้น 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

 แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เปน็ต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

O11 รายงานการก ากับ

ติดตามการ

ด าเนินงานประจ าปี 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าป ี
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าป ี
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ 



-9- 
 

            
 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าการด าเนนิการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนนิงาน 
เป็นต้น  
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าการด าเนนิการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนนิงาน 
เป็นต้น  
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี           
พ.ศ. 2564 
 

O12 รายงานผลการ

ด าเนินงาน

ประจ าป ี

 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิงาน
ประจ าป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น 
ผลการด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ามเปา้หมาย เป็นตน้ 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิงาน
ประจ าป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น 
ผลการด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นตน้ 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

การปฏบิตังิาน 

O13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถอืปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธกีารขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร เป็นตน้ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานที่เจ้าหนา้ที่
ของหน่วยงานใชย้ึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจา้หน้าที่หรือพนักงาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
เป็นต้น 

การใหบ้ริการ 

O14 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ

ให้บริการ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือ
ส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เปน็คู่มือ
ส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เปน็ต้น 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ

ให้บริการ 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน 
เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี  พ.ศ. 2563 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 
 (**ปรบัตวัชีว้ดัใหม*่*) 

O16 รายงานผลการ

ส ารวจความพงึ

พอใจการให้บริการ 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน 
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

O17 E-Service  แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหนา้ที่ภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการหน่วยงานผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างตน้
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 

 

 

ตวัชีว้ดัยอ่ย 9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าป ี

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

O18 แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ
ประจ าป ี

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นตน้ 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ที่มีระยะ 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จา่ย เป็นตน้ 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตาม
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นตน้ 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นตน้ 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี         
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
O20 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เชน่ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เช่นผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ามเปา้หมาย เป็นตน้ 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

การจดัซือ้จดัจา้งหรือการจดัหาพสัด ุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัด

จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุรัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2563 

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุรัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสด ุ

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนนิการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปน็ต้น 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุราย
เดือน 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง เช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงนิที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง เช่น      
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงนิที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา          
ที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัด
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง)  
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี พ.ศ. 2563 

จ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไมม่ีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2564 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 

ตวัชีว้ดัยอ่ย 9.4 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

O25 นโยบายการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

 แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 
 เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดใน
นามของหน่วยงาน 
เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคบัในหนว่ยงานในปี 
พ.ศ. 2563 

 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคบัในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2564 
 แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุง่หมายหรือวัตถุประสงค์ 
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสงูสุด ที่ก าหนดใน
นามของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

O26 การด าเนินการ

ตามนโยบายการ

 แสดงการด าเนนิการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลงัคน การ

 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 
 แสดงการด าเนนิการตามนโยบายหรือแผนงาน 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพฒันาคุณภาพชวีิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้ 
 เป็นการด าเนนิการที่มีความสอดรับกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใตน้โยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น        
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหนา้ในสายอาชีพ         
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นต้น 
 เป็นการด าเนนิการที่มีความสอดรับกับนโยบาย
หรือแผนงานการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  

O27 หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี ้
 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
 เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใชบ้ังคับในหน่วยงานใน
ปี พ.ศ. 2563 

 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใชบ้ังคบัในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

 
 

O28 รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ประจ าป ี

 แสดงผลการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เชน่ 
ผลการด าเนนิการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 
 เป็นรายงานผลของปีทีผ่่านมา พ.ศ. 2562 

 เป็นรายงานผลของปีทีผ่่านมา พ.ศ. 2563 
 แสดงผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เชน่        
ผลการด าเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
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ตวัชีว้ดัยอ่ย 9.5 การสง่เสรมิความโปรง่ใส 

การจดัการเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติและพฤตกิรรมไมช่อบ 

 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

O29 แนวปฏิบัติการ

จัดการเร่ือง

ร้องเรียนการ

ทุจริต 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นตน้ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นตน้ 

O30 ช่องทางแจง้เร่ือง

ร้องเรียนการ

ทุจริต 

 แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน ์
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
โดยแยกตา่งหากจากช่องทางทัว่ไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏบิัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างตน้
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ

เร่ืองร้องเรียนการ

ทุจริตประจ าป ี

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเร่ืองร้องเรียน เร่ืองที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ เร่ืองที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เปน็ต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
 เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563 
 

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เช่น จ านวนเร่ืองร้องเรียน เร่ืองที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น             
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเร่ืองร้องเรียน) 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

การเปดิโอกาสให้เกดิการมสีว่นรว่ม  
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

O32 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 

 แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน ์
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างตน้
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

O33 การเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วม 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง  
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 

 แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง      
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น         
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนนิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมนิผล เปน็ต้น  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 

       ตวัชีว้ดัที ่10 การปอ้งกนัการทจุรติ (OIT) 

    ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดัยอ่ย (10 ขอ้มลู) ดงัตอ่ไปนี ้

ตวัชีว้ดัยอ่ย 10.1 การด าเนนิการเพือ่ป้องกนัการทจุรติ 

เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร 

 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

O34 เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 

 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบตัิ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอยา่งซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ด าเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจบุันของ
หน่วยงาน 

 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบตัิ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอยา่งซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ด าเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจบุันของ
หน่วยงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

 แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสงูสดุคนปัจจบุัน  
 เป็นการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส าคัญกับการปรบัปรุง พฒันา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 

 แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสงูสุดคนปจัจุบัน  
 เป็นการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการปรบัปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานดา้นคุณธรรมและโปร่งใส  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

การประเมนิความเสีย่งเพื่อการปอ้งกนัการทจุรติ  
O36 การประเมินความ  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนนิงาน  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี

หรือการปฏิบัติหนา้ที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชนส์่วนรวมของหนว่ยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน่ 
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดบัของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนนิการในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง เปน็ตน้ 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดบัของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น 
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

O37 การด าเนินการ
เพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

 แสดงผลการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 แสดงผลการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง 
การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณี      
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้อง      
กับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหาร         
จัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
 แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 
 

 แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง        
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่       
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 
 
 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ  
O39 แผนปฏบิัติการ

ป้องกันการทุจริต 
 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี  
พ.ศ. 2563 

กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เปน็ต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใชค้รอบคลุมปี   
พ.ศ. 2564 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ 
ความก้าวหน้าการด าเนนิการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนนิงาน 
เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2563 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ 
ความก้าวหน้าการด าเนนิการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนนิงาน 
เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี       
พ.ศ. 2564 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น 
ผลการด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ามเปา้หมาย เป็นตน้ 
 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เชน่ 
ผลการด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นตน้ 
 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

ตวัชีว้ดัยอ่ย 10.2 มาตรการภายในเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 

มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสและปอ้งกนัการทจุรติภายในหนว่ยงาน 

 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันาให้ดีขึ้น           
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เปน็ต้น  
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น             

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี พ.ศ. 2563 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น       
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันาให้ดีขึ้น               
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นตน้  
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น            
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เก่ียวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นตน้ 

ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับตดิตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เปน็ต้น 

O43 การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 แสดงผลการด าเนนิการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม 
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 
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