
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การยืน่บัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ 

กรณีด ารงต าแหน่งครบ

 ๓ ปี

เพือ่จัดเก็บเป็นขอ้มลู

ไวส้ าหรับการตรวจสอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.t

h/category/201911251

81416109/list?

ด าเนนิการ พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ.๒๕๖๑

2
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การยืน่บัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ 

กรณีเขา้รับต าแหน่ง

และกรณีพน้จาก

ต าแหน่ง

เพือ่จัดเก็บเป็นขอ้มลู

ไวส้ าหรับการตรวจสอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.t

h/category/201912021

7060488/list?

ด าเนนิการ พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ.๒๕๖๑

3
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่ยกระดับคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ซึง่

เป็นมาตรการป้องกนั

การทจุรติเชงิรกุ ที่

หน่วยงานภาครัฐท่ัว

ประเทศจะตอ้ง

ด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://itas.nacc.go.th

/report/rpt0301?Year=

2020&MinistryId=2&S

copeDimId=

ในปี งป.๖๓ ทร.มผีล

คะแนนการประเมนิ 

รอ้ยละ ๙๒.๖๐ สงูกวา่

เกณฑท์ีก่ าหนดการ

ประเมนิไว ้รอ้ยละ ๘๕

4
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้ง

ทกุขก์องทัพเรอื

เพือ่รับเรือ่งราว

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์

แจง้เบาะแสการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.rongtook.

navy.mi.th/

เป็นชอ่งทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

เบาะแสการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

5
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพบก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฎระเบยีบ

ทีล่า้สมัย อาจ

กอ่ใหเ้กดิการเรยีกรับ

สนิบน

เพือ่ปรับปรงุ

กฎระเบยีบ ลด

กฎเกณฑท์ีเ่ป็น

อปุสรรค และพัฒนา

ขดีความสามารถใน

การปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

6
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพบก

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

ในสญัญา

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้งใน

กระบวนการจัดซือ้จัด

จา้งสามารถปฏบิัตติาม

เงือ่นไขหรอื

ขอ้ก าหนดในสญัญา

ไดถ้กูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



7
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพบก

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ก าหนดแนว

ทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข์

ของกองทัพบก 

รวมถงึขอความเป็น

ธรรม ขอความ

ชว่ยเหลอื ขอความ

อนุเคราะห ์แสดง

ความคดิเห็น ตชิม 

และแจง้เบาะแส เรือ่ง

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กองทัพบก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

8
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพอากาศ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

สรา้งกระบวนการ

ท างานอยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เป็นรางวลัสง่เสรมิการ

ท างานอยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

9
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพอากาศ การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิการของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เสรมิสรา้งกระบวนการ

สง่เสรมิคณุธรรม และ

ความโปรง่ใสในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.th

/web/index.php/page-

main

10
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพอากาศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการป้องกนั

การทจุรติใน

กระบวนการเบกิจา่ย

ยาตามสทิธสิวสัดกิาร

รักษาพยาบาล

ขา้ราชการ

ก าหนดแนวทางที่

ชัดเจนในการปฏบิัต ิ

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.th

/web/images/docume

nts/Risk/BhumibholHo

spital.pdf

11
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพอากาศ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สง่เสรมิคณุธรรม

และตอ่ตา้นการทจุรติ

สรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.th

/web/index.php/page-

main

12
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประสานความรว่มมอื

เพือ่ใหเ้กดิความ

รว่มมอืกบัหน่วยงาน

ในสงักดัของ กห.

,ป.ป.ท. และ ป.ป.ช.

ในการปฏบิัตงิานที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.t

h/images/PDF/protect

_corruption_64.pdf

13
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางบน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

สรา้งความรว่มมอื การ

รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน 

การมสีน่รว่มระหวา่ง

เครอืขา่ยการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติของ บก.ทท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.edoc.rtar

f.mi.th./complaint/mai

n.php



14
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการการเผยแพร่

ขอ้มลูสารธารณะ

เพือ่สง่เสรมิใหส้ว่น

ราชการใน บก.ทท. 

เผยแพรข่อ้ลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกบันโยบาย 

การด าเนนิงาน ผา่น

สือ่ประชาสมัพันธข์อง

หน่วย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://csc.rtarf.mi.th

15
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อูก่รงุเทพ

 จ ากดั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย NO 

GIFT POLICY

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

ของบรษัิทฯ เป็นไป

ดว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ มคีวามโปรง่ใส

และการบรหิารงาน

เป็นไปตามหลักธรร

มาภบิาล รวมถงึ

เสรมิสรา้งวฒันธรรม

และคา่นยิมสจุรติใน

การปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkokd

ock.co.th:8080/2563/

index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/296-no-gift-

policy-2564

16
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อูก่รงุเทพ

 จ ากดั

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อื แนวทางการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ก าหนดแนว

ทางการด าเนนิการตอ่

เรือ่งรอ้งเรยีนที่

เกีย่วกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkokd

ock.co.th:8080/2563/

index.php/th/2019-

09-20-15-49-55/9-

2/438-2021-05-10-

12-44-10

คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิัต ิ

ในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

17
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อูก่รงุเทพ

 จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอก

สามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

ผา่นชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.c

om/forms/d/1Mm-

8m4pfVyGU-

G_qxYiYlrKxeKZJwA

KqzQEVbbUai38/vie

wform?edit_request

ed=true

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง 

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

เจา้หนา้ที/่รอ้งเรยีน

การจัดซือ้จัดจา้ง/

รอ้งเรยีนการใหบ้รกิาร

18
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อูก่รงุเทพ

 จ ากดั

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ชอ่งทาง E-Service

เพือ่อ านวยความ

สะดวกใหก้บั

บคุคลภายนอก

สามารถขอรับบรกิาร

กบับรษัิทฯ ผา่น

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.c

om/forms/d/143Y3Te

nzphF4SpqTnXJf6J

6aqlFzc6RqeVduka

aSV_A/viewform?edi

t_requested=true

แบบฟอรม์การจองอู่

เรอืเพือ่น าเรอืเขา้ซอ่ม

19
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อูก่รงุเทพ

 จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทาง ตดิตอ่

สอบถาม (Q&A)

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอก

สามารถสอบถาม

ขอ้มลูตา่งๆ และ

บรษัิทฯ สามารถ

สือ่สารใหค้ าตอบกบัผู ้

สอบถามผา่นชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSe9RCNrPueTO

nIIBwKQ-

lGojolbiJ7jGUE2OT

QLGJtJog-

zmw/viewform?vc=0

&c=0&w=1

แบบสอบถาม

ผูรั้บบรกิาร (สอบถาม

เรือ่งคา่บรกิาร/เรือ่ง

การเทยีบทา่/เรือ่งการ

เชา่พืน้ที)่

http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1


20
กระทรวงกลา

โหม

สถาบัน

เทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน

21
กระทรวงกลา

โหม

สถาบัน

เทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฎระเบยีบ

ทีล่า้สมัย อาจ

กอ่ใหเ้กดิการเรยีกรับ

สนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

22
กระทรวงกลา

โหม

สถาบัน

เทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

23
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคล

ท่ัวไป รวมทัง้ผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี สามารถ

รอ้งเรยีนมายังหน่วย

ไดโ้ดยตรง เพือ่ความ

รวดเร็วในการรับทราบ

ปัญหา และสามารถ

น าไปด าเนนิการตอ่ขอ้

รอ้งเรยีนไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://dfd.mod.go.th/

%E0%B9%81%E0%B8

%88%E0%B8%87%E0%

B9%80%E0%B8%A3%E

0%B8%AD%E0%B8%8

7%E0%B8%A3%E0%B8

%AD%E0%B8%87%E0

%B9%80%E0%B8%A3

%E0%B8%A2%E0%B8

%99.aspx

ขอ้มลูในเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน

24
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนด าเนนิงานประจ าปี ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://dist.mod.go.th

/

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึ

25
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนการจัดซือ้/จา้ง

ประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน OIT2564.aspx

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึ

26
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศผูช้นะการ

จัดซือ้/จา้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน ตรวจสอบได ้

27
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคล

ท่ัวไป รวมทัง้ผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี สามารถ

หาขอ้มลูเกีย่วกบั

ชอ่งทางตา่งๆ ในการ

ตดิตอ่หน่วยงานได ้

สะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://dpf.mod.go.th/

Contact.aspx

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไป

และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีคน้หาขอ้มลูใน

การตดิตอ่หน่วย ซึง่มี

หลายชอ่งทาง



28
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรคู่ม่อืการ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การ

สง่มอบผลติภัณฑ์

คูม่อืการปฏบิัตงิาน

ฉบับนี ้จัดท าขึน้เพือ่

ก าหนดขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน การสง่

มอบผลติภัณฑข์อง 

ศอว.ศอพท. ใหก้บั

ลกูคา้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่

ผลติภัณฑไ์มม่กีาร

ช ารดุเสยีหายใน

ระหวา่งการสง่มอบ

และเกดิความ

ปลอดภัยในระหวา่ง

ขนสง่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://wpc.mod.go.th

/OIT_WPC/PDF/14.asp

x

-

29
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรคู่ม่อืการ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การ

ขายผลติภัณฑ์

คูม่อืการปฏบิัตงิาน

ฉบับนี ้จัดท าขึน้เพือ่

ก าหนดขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน การขาย

ผลติภัณฑ ์เพือ่ใหเ้กดิ

ความกระจา่งชัดใน

ขอ้ตกลงหรอืความ

ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ

ลกูคา้กอ่นท าการผลติ

และสง่มอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://wpc.mod.go.th

/OIT_WPC/%E0%B8%8

4%E0%B8%A1%E0%B8

%AD%E0%B8%81%E0

%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B8

%8F%E0%B8%9A%E0

%B8%95%E0%B8%87

%E0%B8%B2%E0%B8

%99/O14-

%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0

%B8%82%E0%B8%B2

%E0%B8%A2-(1).aspx

30
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะหท์หาร

ผา่นศกึ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่สง่เสรมิใหม้กีาร

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

ภารกจิ และการ

ด าเนนิการทีส่ าคัญ 

ตลอดจนเปิดโอกาส

ใหผู้ท้ีม่สีว่นไดส้ว่น

เสยีสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูการปฏบิัตงิาน

ขององคก์าร

สงเคราะหท์หารผา่น

ศกึ โดยยดึหลักความ

ถกูตอ้งตรงไปตรงมา 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test/seed/64/oit6

4

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์



31
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะหท์หาร

ผา่นศกึ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่สง่เสรมิใหม้กีาร

รับฟังความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ รวมถงึ

การมสีว่นรว่มของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

ภายนอก เพือ่น า

ขอ้คดิเห็นดังกลา่ว มา

ปรับปรงุการบรกิาร

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/index.php

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์

32
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะหท์หาร

ผา่นศกึ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้

จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัด

จา้งและการบรหิาร

พัสดเุป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยถกูตอ้ง 

โปรง่ใส ใหม้ี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยมี

แนวทางปฏบิัตงิานที่

สอดคลอ้งกบั

พระราชบัญญัตกิาร

จัดซือ้จัดจา้ง และการ

 บรหิารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐,ระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่

ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, 

กฎกระทรวงตลอดจน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test_buy.html

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์

33
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะหท์หาร

ผา่นศกึ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการและแนวทาง

ปฏบิัตเิกีย่วกบัการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติหรอืการ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ขับเคลือ่น

นโยบายของรัฐบาล

ไปสูก่ารปฏบิัตทิีเ่ป็น

รปูธรรม จงึก าหนด

มาตรการและแนวทาง

ทีม่ปีฏบิัตเิกีย่วกบัการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน 

กรณีเกดิการทจุรติตอ่

หนา้ที ่หรอืการ

ประพฤตมิชิอบของ

พนักงานและ

ลกูจา้งประจ า องคก์าร

สงเคราะหท์หารผา่นศกึ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://wvo-

test.thaicloudsolutions

.com/complain-

wvo/cpl

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์


