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 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐาน    

O1 โครงสร้าง  แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น 

ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
 

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า 

คัดลอกลิงค ์URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทางหน้า
เว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและ             
รองผู้บริหารสูงสุด 

 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

 

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ
ประจ า 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 
สลก. (กปส.) 

 

O3 อ านาจหน้าที่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กยง.) 
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o E-mail 
o แผนที่ตั้ง 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กปส.) 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 
สลก. (กนต.) 

การประชาสัมพันธ์    

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กปส.) 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    

O8 Q&A  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบ
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

พก. 

O9 Social Network  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

ศท. 
สลก. (กปส.) 

https://www.nso.go.th/
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน    

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ

หรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 
 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กยง.) 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
ในข้อ O10 

 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 

 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ      
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี    
พ.ศ. 2565 

 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กยง.) 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 

ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กยง.) 
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน    

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 

 จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

ศูนย์ กอง 
ตส. พร. 

การให้บริการ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ       
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการ
หรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร 

 หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

พก. 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ      

ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ          
ปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

พก. 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

พก. 

https://www.nso.go.th/
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

O17 E–Service  แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

ศูนย ์กอง 

หมายเหตุ * การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่            
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการทีม่ีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ      

ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กยง.) 
 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปีในข้อ O18 

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 

 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ      
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ              
ปี พ.ศ.2565 

 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กยง.) 
 

https://www.nso.go.th/
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย

ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กยง.) 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
 

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้
ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติม       
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. 
(กพด.) 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น  

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. 
(กพด.) 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อ

หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ  
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. 
(กพด.) 

https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/


- 7 - 
 

ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง   
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 

 เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2565  

 

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
เดือนนั้น 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ใน   

การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. 
(กพด.) 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 

 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 
นว. (กพบ.) 

https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

 

* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงาน
สามารถน าหลักเกณฑด์ังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 
นว. (กพบ.) 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย     

ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 
นว. (กพบ.) 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน                
ที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 

https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทาง         
การร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 
 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  

 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ     
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ              
ปี พ.ศ. 2565 

 

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 
 
 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 
 

https://www.nso.go.th/
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ      
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

พก. 
 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส            
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน 

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

ศูนย ์กอง 
สลก. (กปส.) 

 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร    

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 

 แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มี
การรับของขวัญ (No Gift Policy) 

 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

*ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุด 

 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

ศูนย ์กอง 
สลก. (กปส.) 
สลก. (กคธ.) 

https://www.nso.go.th/
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ข้อ
ค าถาม 

ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต   

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจ าปี 

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและ          
การด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 
 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง   
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ      
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่
ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กกจ.) 
สลก. (กคธ.) 
สลก. (กปส.) 
นว. (กพบ.) 
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แผนป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ 

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตตามข้อ O39 

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 

 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ          
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ           
ปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 

ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 

หมายเหตุ * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได ้
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ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ของข้อมูลที่ต้องน าส่ง ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  

 มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย        
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่      
การปฏิบัติและการรายงานผล 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 
 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด า เนินการตามมาตรการ             
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

คัดลอกลิงค์ URL ของข้อมูลที่เผยแพร่ทาง     
หน้าเว็บไซต์ https://www.nso.go.th เท่านั้น 

 

สลก. (กคธ.) 
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