
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงได  
ประกอบดวย ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  และตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัดยอย (33 ขอมูล) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสราง 

ขอมูลการแบงสวนงานภายในของหนวยงาน เชน สํานัก กอง 
ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

  

• https://www.kalor.go.th/struct.php 
 

O2 ขอมูลผูบริหาร 

ขอมูล ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงของผูบริหารสูงสุดและรอง
ผูบริหารสูงสุด 

• https://www.kalor.go.th/manage.php 
 

O3 อํานาจหนาท่ี 

ขอมูลเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

  
  

• https://www.kalor.go.th/work.pdf 
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O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 

ขอมูลเก่ียวกับแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ซ่ึงมี
ระยะของแผนมากกวา 1 ป พรอมรายละเอียด ท้ังนี้ จะตอง
ครอบคลุมป พ.ศ. 2562 

• 1. https://www.kalor.go.th/news.php?cat_id=17 

 

O5 ขอมูลการติดตอ 

ขอมูลการติดตอกับหนวยงาน อยางนอยจะตองประกอบดวย 

1) ท่ีอยู 2) หมายเลขโทรศัพท 3) หมายเลขโทรสาร 4) ท่ีอยู
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)  5) แผนท่ีตั้งหนวยงาน 

  

• https://www.kalor.go.th/office.php 
• 6950606dla.go.th 

 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน เชน 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน 

  

•  
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101243.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101322.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101348.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101418.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101451.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101551.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101636.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101704.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_102118.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_102510.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_102614.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_102700.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_102744.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_190620_101129.pdf 
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ขาวประชาสัมพันธ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ 
จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/news.php?cat_id=1 
 

การปฏิสัมพันธขอมูล 

O8 Q&A 

ชองทางท่ีผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถาม
ขอมูลหรือขอกังวลสงสัย และหนวยงานสามารถตอบขอ
สอบถามหรือสื่อสารโตตอบกันได โดยจะตองเปนชอง
ทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

  

• https://www.kalor.go.th/webboards/show.php?Category=board&No=67 
 

O9 Social Network 

ชองทางการเชื่อมโยงไปสูเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน 
เชน Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เปนตน 
จะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

  
  
  
  
  

• https://www.facebook.com/profile.php?id=100018292928660 
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ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

  
ขอ รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

แผนดําเนินงาน 

O10 แผนดําเนินงานประจําป 
ขอมูลแผนดําเนินงานประจําปของหนวยงาน
พรอมรายละเอียด ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูลของป 
พ.ศ. 2562 

https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_200421_120949.pdf 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําป รอบ 6 เดือน 

ขอมูลท่ีแสดงวาหนวยงานมีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดําเนินงาน
ประจําป รอบ 6 เดือน ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูล
ของป พศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_210421_1226
39.pdf 

 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
ขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผน
ดําเนินงานประจําป ท้ังนี้ อยางนอยจะตองมี
ขอมูลของป พศ. 2561 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_1138
20.pdf 

 

การปฏิบัติงาน 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขอมูลเก่ียวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีพรอมรายละเอียด 

  
 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030720_0952
55.pdf 

• https://www.kalor.go.th/detail.php?id=811 
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การใหบรกิาร 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 

ขอมูลเก่ียวกับคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ
ตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด พรอมรายละเอียด 

  

• https://www.kalor.go.th/detail.php?id=829 
 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 

ขอมูลสถิติการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ภารกิจของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_160421_1416
19.pdf 

 

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการ 

ขอมูลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของ
หนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ อยางนอย
จะตองมีขอมูลของป พ.ศ. 2561 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_230421_1222
27.pdf 

 

O17 E-Service 

ชองทางท่ีผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ภารกิจของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนดโดย
จะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 

(เพ่ิม QR code ลงหนาเว็บ) 

• https://www.kalor.go.th/e1.php 
• https://www.kalor.go.th/e2.php 
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ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  
ขอ รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําปพรอมรายละเอียด 
ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ.2562 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_191020_14
5002.pdf 

 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
รอบ 6 เดือน 

ขอมูลการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
ตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป รอบ 6 เดือน ท้ังนี้ 
จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_200421_13
1855.pdf 

 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 
ขอมูลสรุปการใชจายงบประมาณ ตามแผนการใชจาย
งบประมาณ ท้ังนี้ อยางนอยจะตองมีขอมูลของป พ.ศ. 2561 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_200421_14
0447.pdf 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ

แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหนวยงาน
จะตองดําเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_114216.pdf   
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O22 ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ 
ประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือ   จัด
จาง เปนตน ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

  

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_13
5606.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_11
4216.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_11
4151.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_13
5459.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_13
5327.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_10
4609.pdf  

   

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1 ท้ังนี้ จะตองเปน
ขอมูลของป พ.ศ.2562 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_11
1328.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_11
1420.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_11
1450.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_11
1907.pdf 

• https://www.kalor.go.th/detail.php?id=1012 
• https://www.kalor.go.th/detail.php?id=1013 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_11

2132.pdf 
 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 
สรุปการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป ท้ังนี้ อยาง
นอยจะตองมีขอมูลของป พ.ศ.2561 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_13
5327.pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_13
5028.pdf 
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https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_111450.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_111450.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_111907.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_111907.pdf
https://www.kalor.go.th/detail.php?id=1012
https://www.kalor.go.th/detail.php?id=1013
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_112132.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_300421_112132.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_135327.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_135327.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_135028.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_030521_135028.pdf


  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  
ขอ รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายหรือทิศทางของหนวยงานเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใส 
สอดคลองกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หนวยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

  

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_260421_132552.
pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_290620_144847.
pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_210421_124541.
pdf 

 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หนวยงานมีการดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การ
พัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสราง
ทางกาวหนาในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หนวยงาน เปนตน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_260421_132552.
pdf 

 

https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_260421_132552.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_260421_132552.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_290620_144847.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_290620_144847.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_210421_124541.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_210421_124541.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_260421_132552.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_260421_132552.pdf


O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

หนวยงานมีการกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก 
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ
การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

  
  

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_101837.
pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_101750.
pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_101641.
pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_101526.
pdf 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_100704.
pdf 

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําป 
หนวยงานมีการประเมินผลการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทําเปน
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_110521_132409.
pdf 
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ตัวช้ีวดัยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

  
ขอ รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเก่ียวกับ
รายละเอียดการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนท่ีเก่ียวของกับการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_094128.pdf 
 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 

สวนท่ีผูบริการ ผูมาติดตอ หรือ
ผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน โดย
จะตองเปนชองทางผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน 

•  
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=2 

• https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=6 
• https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=5 
• https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=4 
• https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=3 

  
  
 
 
 
  
  

https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_094128.pdf
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=2
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=2
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=6
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=5
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=4
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=3


O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน
การทุจริตประจําป 
สรุปจํานวนและประเภทเรื่อง
รองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ี 

ของหนวยงาน ท้ังนี้ อยางนอย
จะตองมีขอมูลของป พ.ศ. 
2561 

  

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_143528.pdf 
 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

O32 ชองทางการรับฟงความ
คิดเห็น 

สวนท่ีผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ
ใหความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
จะตองเปนชองทางผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน 
 
 
 
 
 

• https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=6 
 

https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_220421_143528.pdf
https://www.kalor.go.th/contact/view.php?No=6


O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมี
สวนรวม 

การดําเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมใน
การดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน เชน รวมวางแผน 
รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือรวมติดตาม
ประเมินผล เปนตน ท้ังนี้ 
จะตองเปนขอมูลของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/detail.php?id=955 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต   

 

 

 

 

 

 

https://www.kalor.go.th/detail.php?id=955


 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย (15 ขอมูล) ดังนี้ 
 
  

ขอ รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบดําเนินการ   

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร   

O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

การแสดงเจตนารมณหรือคําม่ันของ
ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันวา จะปฏิบัติ
หนาท่ีและบริหารหนวยงานอยาง
ซ่ือสัตยสุจริตโปรงใสและเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_230421_10
3202.pdf 

 

  

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 

การดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคน
ปจจุบัน  ในการใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานดานคุณธรรม
และความโปรงใส ท้ังนี้ จะตองเปน
ขอมูลของป พ.ศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/detail.php?id=833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_230421_103202.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_230421_103202.pdf
https://www.kalor.go.th/detail.php?id=833


การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจําป 
การประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
ท้ังนี้จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_270421_13
2008.pdf 

 

  

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียง
การทุจริต 

การดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน ท้ังนี้ จะตอง
เปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

• hhttps://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_270421_1
34559.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_270421_132008.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_270421_132008.pdf
http://hhttps/www.kalor.go.th/news/doc_download/a_270421_134559.pdf
http://hhttps/www.kalor.go.th/news/doc_download/a_270421_134559.pdf


การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

การดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให
เจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย
สุจริต ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูลของป 
พ.ศ. 2562 

  

• https://www.kalor.go.th/index.php 
 

  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําป 
ขอมูลแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําป พรอมรายละเอียด ท้ังนี้ 
จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

  

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_090720_12
2831.pdf 

 

  

O40 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 
รอบ 6 เดือน 

ขอมูลการกํากับติดตามการดําเนินการ 
ตามแผนปองกันการทุจริต
ประจาํป        รอบ 6 เดือน ท้ังนี้ 
จะตองเปนขอมูลของป พ.ศ. 2562 

  

- 

  

https://www.kalor.go.th/index.php
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_090720_122831.pdf
https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_090720_122831.pdf


O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตประจําป 
ขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผน
ปองกันการทุจริตประจําป ท้ังนี้ อยาง
นอยจะตองมีขอมูลของป พ.ศ. 2561 

  

http://www.correct.go.th/ita/041.pdf 

  

  
ตัวช้ีวัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

  
ขอ รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

O42 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ 
และสวนงาน/เจาหนาท่ี  ท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 

  

• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_110521_114335.jpg 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_110521_114643.jpg 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_110521_114908.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_110521_115031.pdf 
• https://www.kalor.go.th/news/doc_download/a_110521_115218.pdf 

 

O43 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ 
และสวนงาน/เจาหนาท่ี  ท่ีเก่ียวของกับการใหผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

  
  

- 

 

http://www.correct.go.th/ita/041.pdf
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