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ภาพกิจกรรมการประชุม 
คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่1/2565  

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 503 คารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

การจัดทําข้อมูลตามแบบตรวจ
การเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะ

กรณีข้อมูลถูกต้อง
ฝ�ายเลขานุการคณะทํางานนําข้อมูล

เข้าสู่ระบบ ITAS

ผู้บริหารยืนยันข้อมูล
ในระบบ ITAS 

ภายในวันที� 30 เมษายน 2565

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที�เผยแพร่บนเว็บไซต์

นําข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ 
ภายในวันที� 7 เมษายน 2565

ฝ�ายเลขานุการ
คณะทํางาน

Open Data Integrity and Transparency Assessmant : OIT 



แบบวัดการรับรู้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

กวอ.
กมร.
กปภ.
กทส.
สจก.

External Integrity and Transparency Assessmant : EIT 

ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างน้อย 10 คน

ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างน้อย 20 คน

ศบพ.
กม. สล.

กร.1
กร.2
กกอ.
กอน.
กย.
กวภ.
กทพ.
ศส.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 
  

โครงสร้าง  
  

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน 
เช่น สำนัก กองศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> โครงสร้างองค์กร -> แผนภูมิโครงสร้าง
ส่วนราชการ 

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
http://www3.diw.go.th/session/organization.asp 
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. สำนักงานเลขานุการกรม  
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/
http://www3.diw.go.th/session/organization.asp
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_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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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O1 
(ต่อ) 

  

โครงสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
• แสดงตำแหน่งทีส่ำคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน 
เช่น สำนัก 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. กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน  
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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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O1 
(ต่อ)  

โครงสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน 
เช่น สำนัก 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://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=524288 
16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=32768 
17. สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Or
g=256 

 

 

 

 

 

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://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=524288
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=524288
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://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=256
http://www3.diw.go.th/session/personal.asp?id_Org=256
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 
 
 
  

• แสดงรายนามของผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 
 
  

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

ข้อมูลผู้บริหารภาษาอังกฤษ 
http://www3.diw.go.th/session/organization_eng.asp 

ศบพ/ศส. 

O3 
อำนาจหน้าที่ 
  

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

เมนูเกี่ยวกับกรม -> วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัฒนธรรม/ค่านิยม -
> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรอ. 2560 ->  
 http://reg3.diw.go.th/webdiw/wp-
content/uploads/2021/07/ratchakitcha-mission.pdf  

ศบพ./ศส. 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
  

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี  
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด  

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

 

 
 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน ต้นทุนผลผลิต-> แผนงาน 
-> แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/plan63-
65.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://reg3.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2021/07/ratchakitcha-mission.pdf
http://reg3.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2021/07/ratchakitcha-mission.pdf
http://reg3.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2021/07/ratchakitcha-mission.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/plan63-65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/plan63-65.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O5 
ข้อมูลการติดต่อ 
 
 
 
 
  

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย  

• ที่อยู่หน่วยงาน 
• หมายเลขโทรศัพท์  
• หมายเลขโทรสาร  
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
• แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

เว็บไซต์หลัก->ติดต่อ->ติดต่อสอบถาม 
https://www.diw.go.th/webdiw/contact/    

 
 
  

สล./ศส. 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
  

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน                              

หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

 
 

เว็บไซต์หลัก->เมนกูฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
https://www.diw.go.th/webdiw/law/ 
- พระราชบัญญัติโรงงาน 

https://www.diw.go.th/webdiw/law-fac/ 

- พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 
https://www.diw.go.th/webdiw/law-mac/ 

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
https://www.diw.go.th/webdiw/law-haz/ 

กม./ศส. 

https://www.diw.go.th/webdiw/contact/
http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload/972/?inputFilter=&TextSearch=&Category=159&gotoPage=1&PageSize=10
https://www.diw.go.th/webdiw/law/
https://www.diw.go.th/webdiw/law-fac/
https://www.diw.go.th/webdiw/law-mac/
https://www.diw.go.th/webdiw/law-haz/
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ดัชนี/

ตัวชี้วัด 

ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 
  

• แสดงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 

เว็บไซต์หลัก->เมนขู่าวประชาสัมพันธ์ ->  
https://www.diw.go.th/webdiw/news/ 

 
(สล./ศส.) 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A  
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร           
ได้สองช่องทาง (Q&A)  ยกตัวอย่าง เช่น Web broad, 
กล่องข้อความ ถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, 
Chatbot เป็นต้น 

เว็บไซต์หลัก->เมนูคำถาม – ตอบ 

https://www.diw.go.th/webdiw/faq/ 

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

สล./ศส. 

O9 Social Network  
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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/content/1041/
https://www.diw.go.th/webdiw/news/
https://www.diw.go.th/webdiw/faq/
https://www.diw.go.th/webdiw/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 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณ ที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ  
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน ต้นทุนผลผลิต-> แผนงาน  
 
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/p
lan65.pdf 

กย./ศส. 
 

O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีในข้อ O10 
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน  
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2565 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน ต้นทุนผลผลิต-> แผนงาน  
 

https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/p
lan6M-65.pdf 

กย./ศส. 

 

 

 

https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/plan65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/plan65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/plan6M-65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/policy/65/plan6M-65.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

 

ข้อมูล 

 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

 

Link 

 

ผู้รับผิดชอบ 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

 

 

 

 

  

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการผลการดำเนินการโครงการผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน ต้นทุนผลผลิต-> แผนงาน  

https://www.diw.go.th/webdiw/wp-
content/uploads/2022/04/plan12M-64.pdf 

กย./ศส. 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
 
  

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ
อย่างไร 
• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

เว็บไซต์หลัก -> ขั้นตอนการดำเนินการ ->คลิ๊กเลือกตาม
ขั้นตอนที่ต้องการค้นหา 
 
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/hrm/Operatio
nal_manual.html  

กมร./ศส. 
 
 
 

 

https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/04/plan12M-64.pdf
https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/04/plan12M-64.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/hrm/Operational_manual.html
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/hrm/Operational_manual.html
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

 

ข้อมูล 

 

รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ 

 

Link 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การให้บริการ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 
  

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย
ประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอน
การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

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

เว็บไซต์หลัก -> ขั้นตอนการดำเนินงาน ->คลิ๊กเลือกตาม
ขั้นตอนที่ต้องการค้นหา 
https://www.diw.go.th/webdiw/procedure/ 

กมร./หน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง/ศส. 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงานภายใน->สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)  -> สถิติ
การใหบ้ริการข้อมูล -> 
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-
content/uploads/2022/04/O152.pdf  

สล./ศส. 

O16 รายงานผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจการให้บริการ 

  

• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน 
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

เมนูหน่วยงานภายใน -> สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)  -> 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 
2564 -> http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-
content/uploads/2022/04/O161.pdf  

สล./ศส. 

 

http://www.onesqa.or.th/th/download/1014/?inputFilter=&TextSearch=&Category=&ref=1&gotoPage=2&PageSize=10
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2022/04/O152.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2022/04/O152.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2022/04/O161.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2022/04/O161.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O17 E–Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ        
ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมา  
ยังหน่วยงาน 
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เว็บไซต์หลัก ->บริการอิเล็กทรอนิกส์ ->  

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

ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์สารพันทันใจ
http://reg.diw.go.th/booking/index.asp  

ระบบจดทะเบียนเครื่องจักรออนไลน์ 

http://omr.diw.go.th/OMR/control/UploadServlet?acti
on=gslide_m&bypass=T  

เว็บไซต์หลัก ->บริการอิเล็กทรอนิกส์ ->  
บริการด้านงานอุตสาหกรรม -> คลิ๊กตามงานบริการที่ต้องการ 

https://www.diw.go.th/webdiw/s-fac/  

เว็บไซต์หลัก ->บริการอิเล็กทรอนิกส์ ->  
บริการด้านบริการจดทะเบียนเครื่องจักร -> คลิ๊กตามงาน
บริการที่ต้องการ 

https://www.diw.go.th/webdiw/s-mac/ 

เว็บไซต์หลัก ->บริการอิเล็กทรอนิกส์ ->  
บริการงานด้านวัตถุอันตราย-> คลิ๊กตามงานบริการที่ต้องการ 

https://www.diw.go.th/webdiw/s-haz/ 

สล./ศส. 

http://dsapp.diw.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://reg.diw.go.th/booking/index.asp
http://omr.diw.go.th/OMR/control/UploadServlet?action=gslide_m&bypass=T
http://omr.diw.go.th/OMR/control/UploadServlet?action=gslide_m&bypass=T
https://www.diw.go.th/webdiw/s-fac/
https://www.diw.go.th/webdiw/s-mac/
https://www.diw.go.th/webdiw/s-haz/
https://www.diw.go.th/webdiw/s-haz/
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

  

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
• ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ        
ตามประเภทรายการใช้จ่าย 
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -> O18 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -> 
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O
18-65.pdf  

สล./ศส. 

O19 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ในข้อ O18 
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ 
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2565 

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -> O19 รายงาน
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน -> 
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O
19-6M65.pdf  

สล./ศส. 

 

 

 

 

 

https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O18-65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O18-65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O19-6M65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O19-6M65.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
O20 

 
 
 
  

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

 
 
  

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 
เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -> O20 รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -> 
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O
20-65.pdf  

 
สล./ศส. 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

  

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ         
จัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. 2560 
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

เว็บไซต์หลัก-> ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง->แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   
->คลิ๊กเลือกตามรายโครงการ 
http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=1 

สล./ศส. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O20-65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O20-65.pdf
http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=1
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

  O22 
 

 
 
  

ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ
 
 
 
 
  

• แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ      
จัดจ้าง เป็นต้น 
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

 

 
 

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

 
สล./ศส. 

 

 
O23 

 
 
  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

 
 
 
 
 
  

• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อ 
หรือจ้าง วงเงนิที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
• เป็นข้อมลูในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก ของปี        
พ.ศ. 2565 

เว็บไซต์หลัก-> เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ  
แยกเป็นรายเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 -> 
https://www.diw.go.th/webdiw/purchase-s/ 

 
สล./ศส. 

 

http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=4
http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=4
http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=2
http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=2
http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=5
http://www.onesqa.or.th/th/download/1060/?inputFilter=&TextSearch=&Category=166&ref=1&gotoPage=1&PageSize=10
https://www.diw.go.th/webdiw/purchase-s/
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O24 
รายงานผลการจัดซ้ือ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 
  

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ 
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564  

เว็บไซต์หลัก-> เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) -> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -> O24 รายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี -> 
https://www.diw.go.th/webdiw/wp-
content/uploads/2022/04/p37-1.pdf  

สล./ศส. 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสดุ หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน  

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. 

https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/04/p37-1.pdf
https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/04/p37-1.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
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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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O26 

การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
  

• แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนงาน การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 
 
  

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> 
แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. 
ประจำปี 2563 – 2565 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%A32565.
pdf 

 
ศบพ./ศส. 

 
 
 
 

 

O27 
 

หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
• หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
• หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> เลือก
หัวข้อที่ต้องการ -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/index_new9.asp 

 
 
 

ศบพ./ศส. 
 

 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%A32565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%A32565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%A32565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%A32565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%A32565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/index_new9.asp
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• เป็นการรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2564  

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ->  
 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%8
1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B
2%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8
%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8
%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8
%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf 

ศบพ./ศส. 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ดัชนี/

ตัวชี้วัด 

ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน              
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
• มีมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเร่ือง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
  

เว็บไซต์หลัก-> การร้องเรียนการทุจริต-> แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ของ กรอ.  

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AB%E0%B

8%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%E

0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf 

หมายเหตุ  แสดงตำแหน่งข้อมูลอยู่ท่ีเดียวกันกับช่องทางการร้องเรียน

และสรุปผลเร่ืองร้องเรียนกับ 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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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
  

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกีย่วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางท่ัวไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

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

ศบพ./ศส. 

http://reg.diw.go.th/problems/form_user.asp
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี 
 
 
 
 
 
  

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย
ประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
• สามารถจัดทำข้อมูลแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2565  (*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน) 

เว็บไซต์หลัก-> การร้องเรียนการทุจริต-> สถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) -> 
https://www.diw.go.th/webdiw/wp-
content/uploads/2022/04/complain.pdf 
 
  

/ศบพ./ศส. 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 

ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 
 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

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

เว็บไซต์หลัก->เมนูรับฟังความคิดเห็น 

https://www.diw.go.th/law/law_page.asp 

กม./กอน./ 
ศส. 

 

 

https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/04/complain.pdf
https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/04/complain.pdf
http://www.onesqa.or.th/th/contact/
http://php.diw.go.th/rubfung/show.php
https://www.diw.go.th/law/law_page.asp
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม  

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล 
เป็นต้น  
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงานภายใน->กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ->ศูนย์พัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -> เอกสารดาวนโ์หลด -> การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
-> 
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%
9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%
E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%
B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%
89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%
E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%
B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%
99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%
B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%
99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%
202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf 

กม.กอน./ศส. 

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://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%202565_3130ccd1-1c96-4798-a4bd-c0594c797ed8.pdf
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ชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O33 
(ต่อ) 

  

หน่วยงานภายใน->กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ->ศูนย์
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -> เอกสารดาวน์โหลด -> 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -> 
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E
0%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0
%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0
%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0
%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0
%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0
%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0
%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-
4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf 
 

 

http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/upload_file/document/%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%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_23a07b23-e242-4ad0-a6cf-1221b94d4a61.pdf
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ดัชนี/

ตัวชี้วัด 

ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 

 

ผู้รับผิดชอบ 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 นโยบายการไม่รับของขวัญ
(No gift Policy) 

**ตัวชี้วัดใหม่** 

• แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคน จะต้อง
ไม่มีการรับของขวัญ (No gift Policy) 
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
• เป็นการดำเนินงานใน ปี พ.ศ. 2565 
 

*ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

เว็บไซต์หลัก -> เมน ูNo GIFT POLICY -> ประกาศ
เจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 -> https://www.diw.go.th/webdiw/nogift/  

ศบพ./สล./ 
ศส. 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุด  
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส  
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงานภายใน->ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล->

คุณธรรมและความโปร่งใส ->  
 สรุปรายงาน กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E
0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E
0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0
%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0
%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0
%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0
%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0
%B8%B565.pdf 

ศบพ./สล./ 
ศส. 

 

https://www.diw.go.th/webdiw/nogift/
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจำปี 

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน             
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง       
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E
0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E
0%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%9565.pdf 

คณะทำงานประเมิน           
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%9565.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%9565.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%9565.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%9565.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%9565.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

• แสดงผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง             
การจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E
0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.pdf 

คณะทำงานประเมิน            
ความเสี่ยงการทุจริต/

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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%9565.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
การดำเนินการเพ่ือจัดการ
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 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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 
 

 

 

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/%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%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/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%992.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

• แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมี ทัศนคติ ค่านิยมใน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
• เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง 
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

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

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
https://www.diw.go.th/webdiw/pr64-220/ 

 

สรุปรายงาน กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0
%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%
B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B
8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8
%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%
87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A
3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5
65.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

 

 

https://www.diw.go.th/webdiw/pr64-220/
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O38 
(ต่อ) 

  

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม -> 
https://www.diw.go.th/webdiw/wp-
content/uploads/2022/04/intentionorg.pdf 
  
เว็บไซต์หลัก->VDOคุณธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม 
https://www.diw.go.th/hawk/videopr.php  

 

แผนป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

•  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติหรือ

พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน 

•  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

•  เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2565 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E
0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%9565.pdf 
 

ศบพ./ศส. 
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน 
การทุจริต รอบ 6 เดือน 
 
  

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 
• อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ 
•  สามารถจัดทำข้อมูลแบบรายเดือน หรือราย 6 เดือน        
ที่มีข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.p
df 

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%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%A165.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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
O41 

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 
 
 
 
 
 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม        
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

เมนูเกีย่วกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E
0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0
%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.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%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
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
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
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ดัชนี/
ตัวชี้วัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

• แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในป ีพ.ศ. 2564 
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินฯ 
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่          
การปฏิบัตมิาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม      
ผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้
นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E
0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E
0%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%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0
%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0
%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0
%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0
%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2565.
pdf 

  

คณะทำงาน ITA/
ศบพ./ศส. 
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ดัชนี/
ตัวชี้วัด 
ปี 2565 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

• แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม           
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม            
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ              
อย่างเป็นรูปธรรม 
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส ->  
รายงานประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การดำเนินงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 -> 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E
0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0
%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0
%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0
%B8%B2%E0%B8%99ITA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%
E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%
E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9325
65.pdf 
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -> 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%
B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%
B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%
E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%
A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf  
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