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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 
  

โครงสร้าง  
 
 

 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
 ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

เมนเูกี่ยวกับกรม -> โครงสร้างองค์กร -> แผนภูมิโครงสร้าง
ส่วนราชการ 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=stru 

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

ศบพ/ศส. 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 

 แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

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

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 

กย./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/organization.asp
http://www3.diw.go.th/session/organization_eng.asp
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
https://www.diw.go.th/hawk/data/dataweb/16.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 
 
 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์            
หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน ->                      
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
 http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2015/ 
11/STRATEGY60-64-KPI.pdf  

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/ 
06/Download-11.pdf         

กย./ศส. 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 
 
 
 
 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
 ที่อยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์  
 หมายเลขโทรสาร  
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

เมนแูผนที่ตั้ง  
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=contac
tus 
 
 
 

สล./ศส. 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                              
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เมนกูฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws 

กม./ศส. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

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

สล./ศส. 

 

http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2015/%2011/STRATEGY60-64-KPI.pdf
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2015/%2011/STRATEGY60-64-KPI.pdf
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/%2006/Download-11.pdf
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/%2006/Download-11.pdf
http://www.onesqa.or.th/th/contact/
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=contactus
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=contactus
http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload/972/?inputFilter=&TextSearch=&Category=159&gotoPage=1&PageSize=10
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 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่างๆ           
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองช่องทาง เช่น Web broad,                  
กล่องข้อความถาม – ตอบ เป็นต้น 
 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก              
ของหน่วยงาน 

เมนคู าถามที่พบบ่อย 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=FAQ 

เมนู Webbroad  
http://reg3.diw.go.th/webboard/ 

 

สล./ศส. 

O9 Social Network 
 

 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 
 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

สัญลักษณ์ Facebook 
https://www.facebook.com/diwindustrial 

สัญลักษณ์ Twitter  
https://twitter.com/diwindustrial 

สล./ศส. 
 

แผนด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 
 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

เมนเูกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> แผนปฏิบัติ
ราชการ 2563  
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/ 
06/plan63.pdf 

กย./ศส. 
 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> รายงาน            
ผลการปฏิบัติงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ปี 2563)   
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-
content/uploads/2020/ 06/plan63.pdf 

กย./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
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/%2006/plan63.pdf
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/%2006/plan63.pdf
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/%2006/plan63.pdf
http://reg3.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2020/%2006/plan63.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน             
เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม                 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

เมนเูกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> แผนงาน -> รายงานผลตามแผน 
รอบ 12 เดือน (ปี 2562) 
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%201
2%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9
9%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52562).pdf 

เมนเูกี่ยวกับกรม -> แผน/ผลงาน -> ผลงาน -> รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี (ปี 2562) 
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%
E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf 

กย./ศส. 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

เมนูหน่วยงานภายใน -> กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (กกอ.) -> 
คู่มือการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
http://webintra.diw.go.th/iwmb/manual.asp 

เมนูหน่วยงานภายใน -> กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 (กร.1) -> KM   
-> คู่มืองานการพิจารณาอนุญาตโรงงาน 
http://reg3.diw.go.th/cluster1/wp-content/uploads/2014/06/ km1.pdf 

กกอ/กร.1/กร.2/   
  กวอ./สจก./ศส. 

 
 
 

 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52562).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52562).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52562).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52562).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52562).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%2012%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20(%E0%B8%9B%E0%B8%B52562).pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/policy/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
http://webintra.diw.go.th/iwmb/manual.asp
http://reg3.diw.go.th/cluster1/wp-content/uploads/2014/06/%20km1.pdf
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เมนูหน่วยงานภายใน -> กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (กวอ.) -> องค์ความรู้ (KM) -> คู่มือการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
http://reg3.diw.go.th/haz/?page_id=23 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง (สจก.) -> คู่มือการเตรียมข้อมูลท ารายละเอียด
เครื่องจักร และคู่มือการเขียนแบบผังวางเครื่องจักรใช้ในการจดทะเบียนเครื่องจักร  
http://webintra.diw.go.th/mac/form/PDF_floders/regis_7.pdf 
http://webintra.diw.go.th/mac/index_comr/forms_1/Manualtemplate_comr.pdf 

เมนูการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> การปฏิบัติงาน -> O13 คู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-> กทส.  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/Operational_manual.html           

เมนูการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> การปฏิบัติงาน -> O13 คู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-> กปภ.  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/Operational_manual.html        

เมนูหน่วยงานภายใน -> ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) -> คู่มือปฏิบัติงาน 
http://reg3.diw.go.th/secretary/?page_id=239       

 

การให้บริการ  

O14 คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การให้บริการ 
 
 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

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

เมนูขั้นตอนการด าเนินงาน 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=pr
ocess 

กมร./หน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง/ศส. 

http://reg3.diw.go.th/haz/?page_id=23
http://webintra.diw.go.th/mac/form/PDF_floders/regis_7.pdf
http://webintra.diw.go.th/mac/index_comr/forms_1/Manualtemplate_comr.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/Operational_manual.html
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/Operational_manual.html
http://reg3.diw.go.th/secretary/?page_id=239
http://www.onesqa.or.th/th/download/1014/?inputFilter=&TextSearch=&Category=&ref=1&gotoPage=2&PageSize=10
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
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O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นขอ้มูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

เมนบูริการข้อมูล -> ข้อมูลโรงงาน -> คลังความรู้/สถิติโรงงาน ->                     
สถิตอุตสาหกรรมปี 2563  
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss63 

สล./ศส. 

O16 รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจการให้บริการ 
 
 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ส านักงานเลขานุการกรม (สล.)  -> 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-
content/uploads/2020/01/ stitit2562-1.pdf 

สล./ศส. 

O17 E–Service  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อ านาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์              
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

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

เมนบูริการอิเล็กทรอนิกส์ ->  
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice 

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. 2563 

เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี -> O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/budgets_plan_63.
pdf  

 

สล./ศส. 

 

https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss63
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2020/01/%20stitit2562-1.pdf
http://reg3.diw.go.th/secretary/wp-content/uploads/2020/01/%20stitit2562-1.pdf
http://reg.diw.go.th/booking/index.asp
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_63.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/budgets_plan_63.pdf
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O19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น                    
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี -> O19 รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/followup_63.pdf 

สล./ศส. 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น                
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี -> O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/follow_63.pdf 

สล./ศส. 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

 

 

 

 

 

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ         
จัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> การจัดซื้อ          
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -> O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสุ 
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/supplies_ma
nual.html 

 

 

 

สล./ศส. 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/followup_63.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/follow_63.pdf
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/supplies_manual.html
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/supplies_manual.html
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O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ     
จัดจ้าง เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

เมนขู่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศฯ ตามปีงบประมาณเดิม -> 
ประกาศเชิญชวน 
http://diw-int1.diw.go.th:8080/Parcel/  

เมนขู่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศฯ ตามปีงบประมาณเดิม -> 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
http://diw-int1.diw.go.th:8080/winner/ 

เมนขู่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศฯ ตามปีงบประมาณเดิม -> 
ประกาศราคากลาง 
http://diw-int1.diw.go.th:8080/centralprice/ 

สล./ศส. 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 
 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี พ.ศ. 2563 

เมนขู่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ ->  
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=bid&tabid=3 
 

 

สล./ศส. 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ             
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

เมนกูารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) -> การจัดซื้อ          
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -> O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุประจ าปี  
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/O24.pdf 

สล./ศส. 

 

http://diw-int1.diw.go.th:8080/Parcel/
http://diw-int1.diw.go.th:8080/winner/
http://diw-int1.diw.go.th:8080/centralprice/
http://diw-int1.diw.go.th:8080/centralprice/
http://www.onesqa.or.th/th/download/1060/?inputFilter=&TextSearch=&Category=166&ref=1&gotoPage=1&PageSize=10
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=bid&tabid=3
https://www.diw.go.th/hawk/manual/secretary/O24.pdf
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบาย              
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย                     
หรือวัตถุประสงค ์เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ม ี               
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย            
หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
 เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 

 

ศบพ./ศส. 

O26 การด าเนินการ
ตามนโยบาย          
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมิน                 
ผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร           
ในหน่วยงาน เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย             
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> แบนเนอร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> แผนปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 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 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 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/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
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%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%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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   เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> แบนเนอร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล -> แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2563 
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%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2063.pdf 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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%A163.pdf 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%A163.pdf 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/HIPPS63.pdf 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 -> การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562                
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%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%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
0%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 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  การรับสมัครคัดเลือกบุคคล               
ที่จะเข้ารับประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษใน กรอ. ปี 2563 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.63.pdf 

ศบพ./ศส. 
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http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/HIPPS63.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล (ศบพ.) -> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
ระดับช านาญการพิเศษ -> ต าแหน่งวิศวกรช านาญการพิเศษ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
ระดับช านาญการพิเศษ -> ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8
%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%
B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E
0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
ระดับช านาญการพิเศษ -> ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8
%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0
%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf 
 

ศบพ./ศส. 
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http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
ระดับช านาญการพิเศษ -> ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B
9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B
8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B
8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B
8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B
8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf 

เมนูระบบรับสมัครงาน กรอ. ออนไลน์ -> รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป -> ประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 
https://file.job.thai.com/prakad/diw202001/diw202001_5.pdf 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับ              
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้
ทางวิชาการท่ีมีประสบการณ์ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ต าแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุ
และมีผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้ว) 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8
%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8
%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.pdf 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> 
ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - Based) ของ กรอ.  
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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8
%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8
%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pdf 

ศบพ./ศส. 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2062/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%2063.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202001/diw202001_5.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C63.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pdf
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) 
->คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
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%B
8%B2%E0%B8%A2dpis1.pdf 

ศบพ./ศส. 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร              
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี           
พ.ศ. 2563 

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.)   
-> แบนเนอร์กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศ กรอ. เรื่อง 
องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ เข้ารับการประเมิน 
ผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ             
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 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) 
->  แบนเนอร์กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -> ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง 
หลักเกณฑ ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินบุคคล            
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20Level/%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%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/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/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
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  แบนเนอร์กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล -> ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด 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%8
A%E0%B8%9E.pdf 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
รับประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษใน กรอ. ปี 2563 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.63.pdf 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
รับประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษใน กรอ. ปี 2563 -> วิศวกรช านาญการ
พิเศษ จ านวน 12 อัตรา 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%A7%E0%B
8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A363.pdf  

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
รับประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษใน กรอ. ปี 2563 -> นักวิทยาศาสตร์ช านาญ
การพิเศษ จ านวน 16 อัตรา                       
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B
8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B
8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C63.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%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A363.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A363.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C63.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C63.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
รับประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษใน กรอ. ปี 2563 -> นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิเศษ จ านวน 2 อัตรา 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B
8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B
8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B
8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9963.pdf 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะ
เข้ารับประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษใน กรอ. ปี 2563 -> นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการพิเศษ จ านวน 1 อัตรา              
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B
8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B563.pdf 

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
เมนูระบบรับสมัครงาน กรอ. ออนไลน์ -> รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป -> ประกาศ 
กรอ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป 

https://file.job.thai.com/prakad/diw202001/diw202001_1.pdf 

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล 
เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  แบนเนอร์กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
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/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Special%20level%2061/%E0%B8%8A%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B563.pdf
https://file.job.thai.com/prakad/diw202001/diw202001_1.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
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> 
ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - Based) ของ กรอ.  
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B
8%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%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E
0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pdf 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล -> 
ประกาศ กรอ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%
E0%B8%B2%E0%B8%A5%202563.pdf 

เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) ->  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ  
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/HIPPS63.pdf 

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เมนหูน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล    
การปฏิบัติราชการ 
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/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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.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%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%202563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%202563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%202563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%202563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/PR/%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%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%202563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/HIPPS63.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
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ -> ประกาศ กรอ.       
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณี
ข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ผลการประเมิน 
ต่ 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 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%84%E0%B8%B1
%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E
0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B
8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9
4%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.
pdf 

 

O28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 
 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.)                
-> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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%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%2
0ITA%2062.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%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%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%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%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%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%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%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%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%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%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%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%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/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%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%20ITA%2062.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%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%20ITA%2062.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%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%20ITA%2062.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%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%20ITA%2062.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%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%20ITA%2062.pdf
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

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

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ 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%81%E0%B8%93%E0%B8%9
1%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 

ศบพ./ศส. 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เมนูแจ้งเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1564  
http://reg.diw.go.th/problems/index.asp 

 

สล./ศบพ./
ศส. 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

 แสดงขอ้มูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่          
ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จ านวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ี
อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
 (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
 เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> สรุปจ านวนและประเภท            
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
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%A
7%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%996
3.pdf 

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://reg.diw.go.th/problems/index.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%9963.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%9963.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%9963.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%9963.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%9963.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%9963.pdf
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เมนรูับฟังความคิดเห็นข้อกฎหมาย 
http://php.diw.go.th/rubfung/show.php 

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

  

สล./กอน./ 
ศส. 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.) -> 
แบนเนอร์ Ecocenter -> สรปุผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมิน             
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่าง ๆ ส าหรับภาคประชาชนในพื้นที่น าร่องการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ 
http://ecocenter.diw.go.th/images/2ecocenter/2563/sum-EIT-People-1.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.) -> 
แบนเนอร์ Ecocenter -> ข่าวประชาสัมพันธ์ การมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่าน
กิจกรรมการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรม          
เชิงนิเวศในระดับต่าง ๆ ส าหรับภาคประชาชนในพื้นที่น าร่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ 
http://ecocenter.diw.go.th/index.php/activities/news-in-the-country/news-in-the-
country-3 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.) -> 
แบนเนอร์ Ecocenter -> ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมปรึกษาหารือในโครงการ                  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบกลิ่น  
http://ecocenter.diw.go.th/index.php/activities/1471-jica-prtr-phase-ii-3 

กอน./ศส. 

http://www.onesqa.or.th/th/contact/
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://ecocenter.diw.go.th/images/2ecocenter/2563/sum-EIT-People-1.pdf
http://ecocenter.diw.go.th/index.php/activities/news-in-the-country/news-in-the-country-3
http://ecocenter.diw.go.th/index.php/activities/news-in-the-country/news-in-the-country-3
http://ecocenter.diw.go.th/index.php/activities/1471-jica-prtr-phase-ii-3
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เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่          
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

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. 2563 

เมนูข่าวประชาสัมพันธ ์-> นายประกอบ วิวธิจินดา อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
https://www.diw.go.th/hawk/showinfo.php?mode=info&id=2
898 

ศบพ./สล./ 
ศส 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าปี 

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน             
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ ์
ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและ                   
การด าเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%80%E0%B8%A
A%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%95%2063.pdf 

คณะท างาน
ประเมิน           

ความเสี่ยง  
การทจุริตฯ/
ศบพ./ ศส. 

 

 

https://www.diw.go.th/hawk/manual/hrm/intention.pdf
http://www.onesqa.or.th/th/content/1041/
https://www.diw.go.th/hawk/showinfo.php?mode=info&id=2898
https://www.diw.go.th/hawk/showinfo.php?mode=info&id=2898
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%95%2063.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%95%2063.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%95%2063.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%95%2063.pdf
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

 แสดงผลการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง             
การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณี          
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ               
ความเสี่ยงตามข้อ O36 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก
กระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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%95%2063.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                       
ด้วยความโปร่งใส 
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 

เมนูนโยบายต่อต้านในการรับสินบน 
https://www.diw.go.th/hawk/news/venal.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง) 
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 

คณะท างาน
ประเมิน            

ความเสี่ยง  
การทุจริตฯ/

ศบพ. 

 

 

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%95%2063.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%95%2063.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%95%2063.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%95%2063.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/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
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ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> 
คุณธรรมความโปร่งใส -> สื่อประชาสัมพันธ์ “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%992.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> 
คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานผลโครงการฝึกอบรม  “เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์            
ทับซ้อน” 
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%82%E0%B8%84%E0
%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8
%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%9963.pdf 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน         
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ -> นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
https://www.diw.go.th/hawk/showinfo.php?mode=info&id=2898 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (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%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 
 

ศบพ./ศส. 

 

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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.pdf
http://www.onesqa.or.th/th/content/1041/
https://www.diw.go.th/hawk/showinfo.php?mode=info&id=2898
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


-23- 

ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

   

เมน ูVDO ประชาสัมพันธ์องค์กรคุณธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

https://www.diw.go.th/hawk/videopr.php 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.) -> 
คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานผลโครงการฝึกอบรม  “เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์            
ทับซ้อน” 
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%82%E0%B8%84%E0%B
8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%
AD%E0%B8%9963.pdf 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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%E
0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A163.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8
%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E
0%B8%A3%E0%B8%A163.pdf 

ศบพ./ศส. 

 

https://www.diw.go.th/hawk/videopr.php
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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%A163.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%A163.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%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%A163.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%A163.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกัน 
การทุจริต รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี          
พ.ศ. 2563 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B
8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%
E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B
8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9963.pdf 

ศบพ./ศส. 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน     
การทุจริตประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น   
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8
%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E
0%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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9
7%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9563.pdf 

เมนูเกี่ยวกับกรม -> หน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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%E
0%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%A163.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%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9963.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%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9963.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%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%9563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%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%9563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%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%9563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%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%9563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%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%9563.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%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%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%9563.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%A163.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%A163.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%A163.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%A163.pdf


-25- 

ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา      
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                     
ของหน่วยงาน เป็นต้น  
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ   
โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ             
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด            
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
เป็นต้น 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานการวิเคราะห์ผล         
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%20ITA%2062.pdf 

 

 

 

ศบพ./ศส. 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 

 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม           
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม            
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ              
อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานการวิเคราะห์ผล         
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%20ITA%2062.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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%20ITA%2062.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%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%20ITA%2062.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%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%20ITA%2062.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%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%20ITA%2062.pdf
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ดัชนี/
ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

   เมนูหน่วยงานภายใน -> ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ศบพ.) -> คุณธรรมความโปร่งใส -> รายงานการประชุมคณะท างาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กรอ. 
ประจ าปีงบประมาณ 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%8
1%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%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2563.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%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%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2563.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%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2563.pdf
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