
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและ

แนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกับการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน / ชอ่ง

ทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/2

019-04-04-05-47-15

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต ์และบรกิารตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน

 ณ อาคารทีท่ าการส านักงาน

กรมการขา้ว

2
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมการขา้ว

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์อง

ราชการกรมการขา้ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/249/

3
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการเพือ่

ป้องกันการทจุรติ 

(การมสีว่นรว่มของ

ผูบ้รหิาร/เจตจ านงค์

สจุรติผูบ้รหิาร/การ

เสรมิสรา้วฒันธรรม

องคก์ร)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/2

021-03-05-14-37-29

4
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

โครงการปรับปรงุ

ระบบรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติให ้

มปีระสทิธภิาพ

เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการเฝ้าระวงั

การทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://anticor2.rid.go.th/

ปรับปรงุระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่น

เว็บไซด ์ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวก

มากขึน้ แสดงขัน้ตอนวธิกีารในการ

รอ้งเรยีน และมรีะบบทีผู่ร้อ้งสามารถ

ตดิตามเรือ่งรอ้งเรยีนของตนได ้

5
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการก ากับ

ดแูลองคก์ารทีด่ ีพ.ศ.

 ๒๕๖๔

๑) เพือ่เป็นนโยบายและ

แนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนส าหรับ

สง่เสรมิธรรมาภบิาลใหเ้กดิขึน้

ในหน่วยงานและสามารถ

น าไปปฏบิตัแิละตดิตามผลได ้

อยา่งเป็นรปูธรรม แสดงถงึการ

ใหค้วามส าคญักับการปรับปรงุ 

พัฒนา และสง่เสรมิ

ดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส

2) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง

ตรวจสอบธรรมาภบิาลในการ

ปฏบิตังิานดา้นตา่งๆของกรม

ชลประทาน ทัง้นีเ้พือ่มใิหเ้กดิ

การแสวงหาผลประโยชนส์ว่น

ตน อันจะท าใหเ้กดิความ

สญูเสยีตอ่รัฐ สงัคม 

สิง่แวดลอ้ม องคก์าร 

ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และผูป้ฏบิตังิานภายในกรม

ชลประทาน

3) เพือ่สรา้งการยอมรับ ความ

น่าเชือ่ถอื ความมัน่ใจและ

ศรัทธาใหเ้กดิขึน้กับผูรั้บบรกิาร

 ประชาชนท่ัวไป และผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์าร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www1.rid.go.th/index.php/th/

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการของกรม

ชลประทานมรีะบบการบรหิารจัดการ

ทีด่มีคีวามชดัเจน โปรง่ใส มธีรรมาภิ

บาล

เป็นทีย่อมรับของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/249/


6
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

โครงการใหร้างวลั

 เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

โครงการขา้ราชการ 

ลกูจา้ง กรม

ชลประทาน ดเีดน่

เพือ่เป็นการยกยอ่ง เชดิชู

เกยีรต ิผูป้ฏบิตังิานดว้ยความ

ตัง้ใจ ซือ่สตัย ์สจุรติ และมี

ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://hr.rid.go.th/welfare/file/News/สบค%

2007-795-2563%20คดัเลอืกขา้ราชการดเีดน่%20

ปี%202563%20.pdf

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ โดย

จะมกีารประกาศรายชือ่และมอบ

รางวลั ในวนัที ่13 มถินุายน 2564 วนั

คลา้ยวนัสถาปนากรมชลประทาน

7
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

โครงการปลกูฝัง

คา่นยิมและวฒันธรรม

 กรมชลประทาน

เพือ่สรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม

องคก์รในการท างานทีด่แีก่

บคุลากรกรมชลประทาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://person.rid.go.th/training/cheer_up_rid.ht

ml

กรมชลประทานไดจั้ดใหบ้คุคลากร

สวมใสเ่สือ้ยดืทีม่ตีราสญัลกัษณ์กรม

ชลประทาน หรอืตราสญัลกัษณ์ 

คา่นยิมและวฒันธรรมองคก์รทกุวนั

ศกุร ์การเผยแพรอ่นิโพกราฟิก

คา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้

การอบรมขา้ราชการบรรจใุหมใ่หรั้บรู ้

เรือ่งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร

8
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการฝึกอบรม

หลกัสตูรวนัิยการ

ด าเนนิการทางวนัิย 

และเสรมิสรา้ง

คณุธรรม

เพือ่สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกับวนัิย

 การด าเนนิการทางวนัิย และ

เสรมิสรา้งคณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://person.rid.go.th/training/

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

หลกัสตูรการพัฒนาขา้ราชการพล

เรอืนสามัญทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลอง

ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ รุน่ที ่28 – ๒๙ 

ในรปูแบบ online

หลกัสตูรโครงการฝึกอบรม

เสรมิสรา้งองคค์วามรูก้ารปฏบิตังิาน

พนักงานราชการรุน่ที ่๑-๖ โครงการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการ

ด าเนนิการทางวนัิยส าหรับ

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหัวหนา้ฝ่าย รุน่ที่

 ๒๐-๒๑ (อยูร่ะหวา่งการปรับ

แผนงาน) 

9
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิการทางวนัิย

ใหร้วดเร็วครบถว้น

สมบรูณ์ถกูตอ้ง

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิการทางวนัิยใหร้วดเร็ว

ครบถว้นสมบรูณ์ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://hr.rid.go.th/archives/discipline/คูม่อืการ

ปฏบิตังิาน-work-manual

กรมชลประทานไดก้ าหนดใหก้าร

ด าเนนิการทางวนัิยเป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว ถกูตอ้งตามกฎหมาย และ

เป็นธรรม โดยมกีารจัดท าคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน (Work Manual) เพือ่ใช ้

เป็นแนวทางการปฏบิตังิานดา้นวนัิย 

ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการจัดท าคูม่อื

ปฏบิตังิานเพิม่เตมิ

10
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืส าหรับประชาชน

เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกและลดภาระประชาชนผู ้

ตดิตอ่ราชการ ในกาขออนุญาต

 อนุมัติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www1.rid.go.th/index.php/th/

กรมชลประทานไดจั้ดใหม้กีาร

เผยแพรคู่ม่อืส าหรับประชาชนในการ

ตดิตอ่ขออนุญาต อนุมัต ิทาง

เว็บไซตเ์พือ่ใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก และ

เป็นแนวทางปฏบิตังิานทีช่ดัเจน

11
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยก์ลางความรูก้รม

ชลประทาน

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูองค์

ความรูต้า่ง ๆ ทีบ่คุลากรของ

กรมชลประทานและประชาชน

สามารถสบืคน้และใชเ้ป็นแหลง่

เรยีนรู ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www1.rid.go.th/index.php/th/

กรมชลประทานไดจั้ดใหม้กีารระบ

การจัดการความรูท้ีร่วบรวมองค์

ความรูด้า้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะเกีย่วกับ

งานดา้นการชลประทาน



12
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใชส้ าหรับเผยแพรข่อ้มลู

การจัดซือ้จัดจา้งตาม

พระราชบญัญัตกิารจัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 รวมถงึระเบยีบและ

แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยก าหนดใหห้น่วยงานใน

สงักัดกรมชลประทานบนัทกึ

ขอ้มลูใหเ้ป็นแหลง่เดยีวกัน 

ผูป้ระกอบการหน่วยงาน

ตรวจสอบ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี สามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้

อยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว มี

ประสทิธภิาพ โปรง่ใสและ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://supply.rid.go.th/supplyrid/6/index-home-

a.html

สามารถคน้หาขอ้มลูประกาศจัดซือ้

จัดจา้งของหน่วยงานในสงักัดกรม

ชลประทาน ในเมนู "คน้หาประกาศ

ทัง้หมด" และระบเุงือ่นไขตามที่

ตอ้งการ เชน่ หน่วยงานทีอ่อก

ประกาศ ชือ่โครงการ ประเภท

ประกาศ วธิจัีดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้ 

หลงัจากนัน้ ระบบจะแสดงรายการ

ตามรายละเอยีดทีต่อ้งการ

13
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

การจัดการขอ้รอ้งเรยีน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน และเป็น

ชอ่งทางในการชีแ้จงแกไ้ข

ปัญหาในเรือ่งทีป่ระชาชาชนที่

มปัีญหาการใชน้ ้า

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ppp.rid.go.th/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e

0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1

%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%

a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%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%99/

กรมชลประทานไดจั้ดใหม้สีายดว่น 

๑๔๖๐ เพือ่เป็นชอ่งการรอ้งเรยีน จงึ

จ าเป็นตอ้งระบบการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนทีช่ดัเจน

14
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางรับฟังความ

คดิเห็น

เพือ่ใหป้ระชาชนผูต้ดิตอ่

ราชการทราบถงึชอ่งทางตา่ง ๆ

 การแจง้ความคดิเห็น ขอ้

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://ppp.rid.go.th/

กรมชลประทานไดม้กีารก าหนด

ชอ่งทางรับฟังความคดิเห็น

หลากหลายชอ่งทาง ท าให ้

ประชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และ

สะดวกมากขึน้

15
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

เพือ่เป็นเครือ่งมอืการด าเนนิงาน

ทีเ่กีย่วกับการป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติ และเพือ่ใหเ้กดิ

เครอืขา่ย

ในการขบัเคลือ่นนโยบายและ

มาตรการตา่งๆ ในการป้องกัน

และ

ปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cad.go.th/main.php?filename=

main_anticorruptioncad

ภายในเว็บไซตศ์นูยป์ฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ ประกอบดว้ยขอ้มลูการ

ด าเนนิงานดา้นการป้องกันการทจุรติ

 และกฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มทัง้มชีอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับการทจุรติ

16
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสและ

ป้องกันการทจุรติ

ภายในหน่วยงาน

เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติและผลประโยชน์

ทับซอ้น การรักษาวนัิย 

คณุธรรม จรยิธรรม จรรยา

ขา้ราชการ 

แกบ่คุลากรกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cad.go.th/main.php?filename=Ord

er

มมีาตรการภายในเพือ่ขบัเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ภายในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ข ึน้ เชน่ มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการ

ด าเนนิงาน มาตรการตรวจสอบการ

ใชด้ลุพนิจิ และมาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง 

เป็นตน้

https://www.cad.go.th/main.php?filename=main_anticorruptioncad
https://www.cad.go.th/main.php?filename=main_anticorruptioncad


17
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติ

เพือ่แจง้เบาะแส หรอืตรวจสอบ

เสรมิสรา้งศกัยภาพและ

การมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหา

ทจุรติประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cad.go.th/main.php?filename=com

plain_04

มชีอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับ

การทจุรติประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่น

ชอ่งทางออนไลน์ โดยแยกตา่งหาก

จากชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนท่ัวไป

ของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เพือ่เป็น

การคุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส

 สอดคลอ้งกับแนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

18
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมประมง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

จัดท ากฎหมายล าดบั

รอง ทีอ่อกตามพระ

ราชก าหนดการประมง

 พ.ศ.2558 และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ข ึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php

/main/site/law

https://www.fisheries.go.th/law/web2/

19
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมประมง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

การแกไ้ขเพิม่เตมิ

กฎหมายล าดบัรอง ที่

ออกตามพระราช

ก าหนดการประมง 

พ.ศ.2558 และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ข ึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/m

ain/site/law
https://www.fisheries.go.th/law/web2/

20
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมปศสุตัว์

โครงการใหร้างวลั

 เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

โครงการยกยอ่ง

หน่วยงานใสสะอาด

ดเีดน่ กรมปศสุตัว์

เพือ่ประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของหน่วยงาน

ภายในกรมปศสุตัว์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/bo

okkrut-menu/22923-procure-25631009-2

21
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวง

และการบนิเกษตร 

เรือ่ง เจตจ านงสจุรติ

ในการบรหิารงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

เพือ่ใหผู้บ้รหิารเป็นแบบอยา่ง

ทีด่ใีนการบรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติตามหลกัธรรมา

ภบิาลปราศจากการทจุรติ 

มคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowD

etail.aspx?DetailId=12808

22
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวง

และการบนิเกษตร 

เรือ่งการใหห้รอืรับ

ของขวญั หรอืของ

ก านัล หรอืประโยชน์

อืน่ใด

เพือ่ใหข้า้ราชการและ

เจา้หนา้ทีข่องกรมฝนหลวง

และการบนิเกษตรตระหนักถงึ

ความส าคญัในการเสรมิสรา้ง

คา่นยิม ทัศนคตทิีถ่กูตอ้งใน

การประพฤตปิฏบิตัตินเกีย่วกับ

การใหห้รอืรับของขวญั หรอื

ของก านัล หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

เพือ่ป้องกันการเรยีกรับสนิบน 

หรอืการรับทรัพยส์นิหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใดจากผูอ้ ืน่ การ

ใชอ้ านาจหนา้ทีห่รอืต าแหน่ง

หนา้ทีใ่นการเอือ้ประโยชนต์อ่

ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ การแสวงหา

ผลประโยชนร์ว่มกันกับองคก์ร

ธรุกจิเอกชน รวมถงึการป้องกัน

ความเสีย่งและการจัดการความ

เสีย่งเกีย่วกับการเกดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้นใน

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDet

ail.aspx?DetailId=12813

https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=12808
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=12808


23
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

AI chatbot คยุกับ

นอ้งดนิดี

คยุกับนอ้งดนิด ีเป็นการ

สนทนาโตต้อบผา่น Line 

เจา้หนา้ทีน่ าไปใชใ้นการให ้

ค าแนะน ากับเกษตรกร 

นักศกึษา ผูรั้บบรกิาร ไดอ้ยา่ง

สะดวกรวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ldd.go.th/dindee/index.html

24
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่นิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service LDD

 กรมพัฒนาทีด่นิ

เพือ่การใหบ้รกิารของกรม

พัฒนาทีด่นิในดา้นบรกิารตา่งๆ 

เพือ่ใหเ้กดิการใหบ้รกิารทีด่ ี

ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์เกดิ

ความสะดวกแกป่ระชาชนใน

การรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ldd.go.th/eService/index.html

25
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/ รอ้งทกุข์

การเปิดใหบ้รกิารรอ้งทกุข/์

รอ้งเรยีนทางอนิเตอรเ์น็ต เป็น

ชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไปได ้

สามารถ รอ้งทกุข ์/ รอ้งเรยีน

มายังกรมพัฒนาทีด่นิได ้

โดยตรง เพือ่ความรวดเร็วใน

การรับทราบปัญหา สามารถ

น าไปด าเนนิการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

 โดยทกุๆ เรือ่งจะไดม้กีาร

ตดิตาม มใิหเ้กดิความลา่ชา้ใน

การแกไ้ขปัญหา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www1.ldd.go.th/Gov_Clean/complain.ht

ml

26
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น 

WEBBOARD

เพือ่เป็นชอ่งทางการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการแสดง

ความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ใน

กระบวนการท างานของกรม

พัฒนาทีด่นิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://info.ldd.go.th/lddwb/AllTopics.aspx

27
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่นิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการจัดซือ้จัด

จา้ง กรมพัฒนาทีด่นิ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งมคีวามโปรง่ใส และเป็นการ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารในการ

จัดซือ้จัดจา้งเป็นตามระเบยีบ

ของทางราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://sql.ldd.go.th/auction/

28
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่นิ

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 กรม

พัฒนาทีด่นิ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใส ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and

 Transparency Assessment: 

ITA) เป็นการประเมนิทีม่ี

จดุมุง่หมายทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการ

ปรับปรงุพัฒนาดา้นคณุธรรม

และความโปรง่ใสในหน่วยงาน

ภาครัฐ และเพือ่ใหห้น่วยงาน

ไดรั้บทราบระดบัคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานท าใหเ้กดิความ

ตระหนักและใหค้วามส าคญัใน

การปฏบิตัหินา้ทีต่ามหลกั

คณุธรรมและความโปรง่ใสมาก

ยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ldd.go.th/Anticorruption/PDF/Artic

le2564.pdf



29
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

งานบรกิารออนไลน์

ภาครัฐ Government 

e-Service

เพือ่ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช ้

บรกิารเว็บไซตข์องกรม 

สามารถเขา้ไปหาขอ้มเูพิม่เตมิ

ในหน่วยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่

ตอ้งออกจากเว็บไซตห์ลกัของ

กรม แตส่ามารถคน้หาเว็บไซต์

ของหน่วยอืน่ไดเ้ลย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ?fbclid

=IwAR1r6P2atvuGl4QcHuzvhLKS9t1r2Ct0V3YM8f

lOD1eaipaIN1PXyiw6zEY

เป็นความรว่มมอืกับส านักงานพัฒนา

คณะกรรมการระบบราชการไทย

30
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฏ

ระเบยีบทีล่า้สมัย 

อาจกอ่ใหเ้กดิการ

เรยีกรับสนิบน

เพือ่ใหย้ดึถอืกฎระเบยีบไป

ปฏบิตั ิโดยเป็นไปในแนวทาง

เดยีวกัน ทัง้เป็นสรา้งความ

โปรง่ใสในการท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component

/k2/item/3992

เป็นการสง่เสรมิ และยดึถอื

กฎระเบยีบไปปฏบิตั ิโดยเป็นไปใน

แนวทางเดยีวกัน ทัง้เป็นสรา้งความ

โปรง่ใสในการท างาน

31
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายในกรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

เพือ่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูใน

การจัดซือ้จัดจา้ง โดยป้องกัน

การทจุรติ และสรา้งความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้งแต่

ละรายการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component

/k2/item/200

เป็นการป้องกันการทจุรติ และสรา้ง

ความโปรง่ใสใหห้น่วยงาน

32
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์

และการชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการแจง้

ขอ้มลู

เบาะแส หรอืพยานหลกัฐาน

เกีย่วกับการกระท าของ

เจา้หนา้ทีท่ีส่อ่ไปในทางทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหก้ับประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component

/k2/item/4091

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุข ์และการชอ่งทางการรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ จะแยก

คนละชอ่งทาง เพือ่สะดวกในเขา้

รอ้งเรยีน

33
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ผลส ารวจความพงึ

พอใจ

เพือ่น าผลส ารวจในการมารับ

บรกิารของประชาชนมา

ปรับปรงุระบบการส งเสร ิ

มสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และ

ประชาชน ผูม้ารับบรกิาร ให

สอดคล องกับความต องการ

ของผู รับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component

/k2/item/4099

ผลส ารวจความพงึพอใจ จะแยก

เป็นไปตามภารกจิงาน

34
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวลัหรอื

รับรองคณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่สง่เสรมิการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://office.cpd.go.th/develop/index.php/2016-

05-23-07-04-37/2016-06-06-06-25-30#2563

เป็นรางวลัสง่เสรมิการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรร

มาภบิาล

35
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมหมอ่นไหม การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติกรม

หมอ่นไหม ประจ าปี 

2564

เพือ่พัฒนาระบบ/กระบวนงาน

ในการป้องกันการทจุรติภายใน

กรมหมอ่นไหม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%

b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8

%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a

1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%

e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0

%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b

9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%

af/

เปิดใหป้ระชาชนไดรั้บทราบการ

ประเมนิความเสีย่ง และเพือ่ให ้

ประชาชนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

36
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมหมอ่นไหม

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ 

กรมหมอ่นไหม 

ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔

เพือ่เป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนนิงานดา้นการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b9%81%e0%b8%

9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8

%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%

b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e

0%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/

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/3992
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/3992
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/200
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/200
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4091
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4091
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4099
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4099
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%af/
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมหมอ่นไหม

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

อธบิดกีรมหมอ่นไหม

ประกาศเจตจ านงเป็น

แบบอยา่งทีด่ ีและให ้

ความส าคญั เนน้ย ้า

ใหด้ าเนนิการ

ตามมาตการตา่งๆ 

และรว่มกันตอ่ตา้น

การทจุรติ มุง่สูก่าร

เป็นองคก์รคณุธรรม

เพือ่เป็นแนวทางทีช่ดัเจน และ

มแีบบอยา่งทีด่ ีสรา้งความ

เชือ่มัน่ตอ่เจา้หนา้ทีท่กุ

ระดบัชัน้และประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%81%e0%b8%

a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9

%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%

b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e

0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%

88%e0%b8%b3/

อธบิดกีรมหมอ่นไหมใหค้วามส าคญั

อยา่งมากในเรือ่งการตอ่ตา้นการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ ไดก้ าชบั

ใหผู้บ้รหิารทกุระดบัชัน้เป็น

แบบอยา่งทีด่ี

38
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมหมอ่นไหม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อีปฏบิตังิาน คูม่อื

การใหบ้รกิาร 

กฎหมาย ระเบยีบ 

ประกาศ มาตรการ 

ตา่งๆ

เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตั ิ

สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีแ่ละประชาชน เชน่ 

คูม่อื ขัน้ตอนการตรวจประเมนิ

ผา้ไหมไทย (ตรานกยงู

พระราชทาน) ตาม

พระราชบญัญัตกิารอ านวย

ความสะดวกในการพจิารณา

อนุมัตอินุญาตของทางราชการ

 ๒๕๕๘ การขอรับพุห์มอ่น ไข่

ไหม รวมทัง้การบรกิารการ

ประสานงานการจัดซือ้จัดจา้ง 

ตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0

%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%

e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/

39
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

การยางแหง่

ประเทศไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติ

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการ

รอ้งเรยีนการทจุรติใหก้ับ

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://raot.co.th/ewt_news.php?nid=3578

40
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน

 สถาบนัวจัิยและ

พัฒนาพืน้ทีส่งู 

(องคก์ารมหาชน) 

และระบบการแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนบน

เว็บไซต์

เป็นสถานทีรั่บเรือ่งรอ้งเรยีน

กรณีบคุลากรของสถาบนั

กระท าการทจุรติ หรอืกรณีมผีู ้

ไดรั้บความเดอืดรอ้นเสยีหาย

จากการปฏบิตังิานของ

บคุลากรของสถาบนั รวมถงึ

รับผดิชอบเกีย่วกับการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ค าสัง่จัดตัง้ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน สถาบนัวจัิย

และพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ตาม

เอกสารแนบหมายเลข 2

 2. ประกาศแนวปฏบิตัใินการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

บนเว็บไซตข์องสถาบนั 

https://www.hrdi.or.th/PublicService/Complaina

nt

 3. ระบบการแจง้เรยีนรอ้งเรยีนบนเว็บไซต ์

https://www.hrdi.or.th/PublicService/formComp

lainant

41
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

Line Official Account 

"HRDI ของดพีืน้ทีส่งู"

ระบบการใหบ้รกิารและ

เครือ่งมอืส าหรับการเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารและองคค์วามรู ้

ของสถาบนัใหแ้กป่ระชาชน

และผูรั้บบรกิาร รวมถงึเป็นการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูการเกษตร

อัจฉรยิะแสดงสภาพภมูอิากาศ

เพือ่การเกษตรบนพืน้ทีส่งู

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
คลปิวดิโีอแนะน า Line Official Account "HRDI 

ของดพีืน้ทีส่งู"https://youtu.be/P0_XUB7XAso
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การบรกิารขอ้มลู

ออนไลน ์หรอื 

e-services

ชอ่งทางการสบืคน้ขอ้มลูหรอื

องคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชนแ์ก่

ประชาชนและผูรั้บบรกิาร 

นอกจากนีย้ังไดจั้ดท าระบบ

การสัง่ซือ้เมล็ดพันธุ์ Hemp 

เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยและลด

ระยะเวลายืน่ค าขอ อกีทัง้ยัง

ชว่ยลดความเสีย่งการใหห้รอื

เรยีกรับสนิบน และลดความ

เสีย่งการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.hrdi.or.th/PublicService/EServic

es
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สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลู

การด าเนนิงานลงใน

เว็บไซต ์Facebook 

fanpage Youtube 

channel และ Podcast

 ของสถาบนั

ชอ่งทางเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

 ความคบืหนา้และผลการ

ด าเนนิงานทีส่ าคญัของสถาบนั

 รวมถงึเป็นชอ่งทางส าหรับการ

ตดิตอ่สือ่สาร สอบถาม ตชิม 

แสดงความคดิเห็นหรอื

รอ้งเรยีนตอ่การด าเนนิงานหรอื

การปฏบิตังิานของบคุลากร

ของสถาบนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. เว็บไซตข์องสถาบนั https://www.hrdi.or.th/

 -๒. https://www.facebook.com/hrdi.or.th

 ๓. 

https://www.youtube.com/user/HRDIPublicOrg/

videos

 ๔. https://soundcloud.com/hrdi-hrdi
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ส านักงานการ

ปฏริปูทีด่นิเพือ่

เกษตรกรรม

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั -โปรดเลอืก-

ส.ป.ก. ได ้

มอบหมายส านัก/

กอง/ศนูย/์สปก.

จังหวดัด าเนนิการ

ตามแผนและให ้

รายงานผลในวนัที่

 19 ก.ค. 64
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ส านักงาน

ปลดักระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ

เครือ่งมอืประเมนิ

สถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 หรอื

 PMQA 4.0

เพือ่พัฒนา สง่เสรมิให ้

หน่วยงานภาครัฐมกีารพัฒนา

องคก์ารไปสู ่“ระบบราชการ 

4.0” ทีม่กีารท างานอยา่งเปิด

กวา้ง

และเชือ่มโยงถงึกัน ยดึ

ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง และ

เป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู

และทันสมัย เพือ่รองรับตอ่การ

เปลีย่นแปลงไปสูป่ระเทศไทย 

4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยหน่วยงานภาครัฐตอ้ง

ปรับตวัเขา้สูย่คุดจิทัิล และ 

ยกระดบัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานสูส่งัคมดจิทัิลทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว และ

สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน เพือ่ให ้

หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็น

ทีพ่ ึง่ น่าเชือ่ถอืและไวว้างใจ

ไดข้องประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.opsmoac.go.th/changema-files-

401291791793

ส านักงาน ก.พ.ร. ไดก้ าหนดใหก้าร

พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ 4.0 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ

สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ

เป็นระบบราชการ 4.0 หรอื PMQA 4.0

 เป็นรางวลัสาขาหนึง่ของรางวลัเลศิ

รัฐ สาขาคณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ (Public Sector Management

 Quality Award : PMQA) ซึง่เป็น

รางวลัทีม่อบใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐ

ทีด่ าเนนิการพัฒนาองคก์ารอยา่ง

ตอ่เนือ่ง และมผีลด าเนนิการปรับปรงุ

องคก์ารตามเกณฑค์ณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐอยา่งโดดเดน่

https://www.hrdi.or.th/PublicService/EServices
https://www.hrdi.or.th/PublicService/EServices
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ส านักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ กลไก ใน

การป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่ป้องกันผลประโยชนทั์บ

ซอ้นมใิหเ้กดิขึน้ในหน่วยงาน

อยา่งเป็นรปูธรรม และเพือ่

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B

8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B

8%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%B

1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%

202564.pdf
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ส านักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

1.2) สง่เสรมิคา่นยิม

ใหรั้กความซือ่สตัย์

สจุรติ 

และปลกุจติส านกึทีด่ ี

ใหแ้กบ่คุลากร

1) สรา้งคา่นยิมในการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่

โดยใหย้ดึหลกัการปฏบิตัติาม

กฎหมาย มคีวาม

ซือ่สตัยส์จุรติ และมคีณุธรรม 

จรยิธรรม (ทกุส านัก,หน่วยงาน)

2) จัดอบรมสมัมนาปลกุ

จติส านกึ และสง่เสรมิ

จรยิธรรมใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ใหรู้ ้

และเขา้ใจในปัญหา 

และผลกระทบตอ่สงัคม ตอ่

องคก์ร และตอ่

ตนเอง หากมผีลประโยชนทั์บ

ซอ้นเกดิขึน้ใน

หน่วยงาน (ส านักบรหิาร)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B

8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B

8%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%B

1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%

202564.pdf
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ส านักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

1.3) มขีัน้ตอนในการ

ด าเนนิงานอยา่งชดั

แจง้และมกีฎหมาย

รองรับในการ

ด าเนนิการเรือ่งนัน้ๆ 

และตอ้งแกไ้ข

กฎระเบยีบทีม่ี

ชอ่งทางใหเ้กดิการ

ทจุรติได ้

(1) ศกึษา ทบทวน ปรับปรงุ 

และแกร้ะเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่

ตา่งๆ ของ สวก. 

เพือ่ปิดชอ่งการทจุรติ (ส านัก

กฎหมาย)

(2) รณรงคใ์หเ้จา้หนา้ทีท่กุคน

ปฏบิตัติามระเบยีบ

ขอ้บงัคบัอยา่งเครง่ครัด (ทกุ

ส านัก, หน่วยงาน)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B

8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B

8%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%B

1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%

202564.pdf
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ส านักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

1.6) ผูบ้งัคบับญัชา

ปฏบิตัตินเป็น

แบบอยา่ง

(1) ใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั

ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรือ่งความ

สจุรติ (ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั )

(2) ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเฝ้าระวงั

การปฏบิตังิานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งรอบคอบ

 และสอดสอ่งดแูลการบงัคบั

การใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั อยา่งเครง่ครัด 

(ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั )

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B

8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B

8%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%B

1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%

202564.pdf
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ส านักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

1.7) ลดโอกาสการ

ทจุรติในการจัด

กจิกรรมของหน่วยงาน

(1) ศกึษาวา่กจิกรรมใดของ 

สวก. ทีเ่อือ้อ านวยตอ่

การเกดิผลประโยชนทั์บซอ้น

ของเจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง หรอื เอือ้อ านวยตอ่

การแสวงหา

ประโยชนอ์ันมชิอบของ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มทัง้จัดใหม้มีาตรการและ

แนวทางแกไ้ข

เพือ่ลดโอกาสการทจุรติของ

เจา้หนา้ที ่ในเรือ่ง

นัน้ๆ 

(คณะท างานบรหิารความเสีย่ง)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B

8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B

8%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%B

1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%

202564.pdf
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ส านักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

1.8) ป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เกีย่วกับผูเ้สนองาน

ในการจัดซือ้จัดจา้ง

(1) การด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยา่ง

เครง่ครัด ทัง้นีเ้พือ่ความรัดกมุ

มากยิง่ข ึน้ จงึให ้สวก. 

ด าเนนิการ ดงันี้

1.1 ก าหนดใหก้ารจัดซือ้จัด

จา้งแบบเฉพาะเจาะจงตอ้งมคีู่

คา้หรอืผูใ้หบ้รกิารมาเทยีบ

อยา่งนอ้ย 3 ราย

1.2 ในการจัดซือ้/จัดจา้ง แตล่ะ

ครัง้ ตอ้ง

ก าหนดใหม้กีรรมการตรวจรับ

อยา่งนอ้ย 1 คน ทีม่คีวามรู ้

ความเขา้ใจในเรือ่งนัน้ๆ 

(เจา้หนา้ทีท่กุคน)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B

8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B

8%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%B

1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%

202564.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ กลไก ใน

การป้องกันการรับ

สนิบน

การป้องกันมใิหเ้กดิการทจุรติ

เกดิขึน้ในหน่วยงาน ตลอดจน

สนับสนุนและสง่เสรมิให ้

บคุลากรทกุระดบัมจีติส านกึใน

การตอ่ตา้นการทจุรติและ

คอรรั์ปชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ตาม

กฎหมายไทยและตา่งประเทศ 

อาทเิชน่ มาตรการของ

ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิ(Office of the 

National Anti-Corruption 

Commission) และมาตรการ

ขององคก์ารสหประชาชาต ิ

อนุสญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้น

การคอรรั์ปชัน่ (UN Convention

 Against Corruption) เป็นเรือ่ง

ทีท่กุภาคสว่นคาดหวงัและ

มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามใหเ้กดิ

เป็นรปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/5.%20%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8

1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8

%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%

B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1

%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%

99%E0%B8%9A%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E

0%B8%B5%202564.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พพิธิภัณฑ์

เกษตรเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร

เขา้ชม

เพือ่ความชดัเจนและมาตรฐาน

ของงาน วธิกีารและความ

รวดเร็วในการใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.wisdomking.or.th/th/page/proce

ssservice
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้

เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

 มกอช.

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการ

รอ้งเรยีนตามภารกจิงานของ 

มกอช.และชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนเรือ่งการทจุรติ เมือ่

พบการทจุรติหรอืประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที ่มกอช. ซึง่

เป็นชอ่งทางแยกตา่งหากจาก

การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://e-petition.acfs.go.th/

https://www.wisdomking.or.th/th/page/processservice
https://www.wisdomking.or.th/th/page/processservice
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้

เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ปฏบิตัติามประกาศตามที่

หน่วยงานจะตอ้งด าเนนิการ

ตามพระราชบญัญัติ

การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

และเปิดเผยขอ้มลูเพือ่แสดงถงึ

ความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.acfs.go.th/#/

https://www.acfs.go.th/#/purchase/purchase-

plan

https://www.acfs.go.th/#/purchase/standard-

price

https://www.acfs.go.th/#/purchase/draft-

document

https://www.acfs.go.th/#/purchase/e-bidding

https://www.acfs.go.th/#/purchase/e-market

https://www.acfs.go.th/#/purchase/specificatio

n-method-normal

https://www.acfs.go.th/#/purchase/selected-

work-normal

https://www.acfs.go.th/#/purchase/changing-

work

https://www.acfs.go.th/#/purchase/cancelled-

work

https://www.acfs.go.th/#/purchase/winning

https://www.acfs.go.th/#/purchase/auction

https://www.acfs.go.th/#/attachfile-multi3/skr
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้

เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
บรกิาร E-Service

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

บรกิารตามภารกจิของ

หน่วยงาน แกป่ระชาชนท่ัวไป

สามารถขอรับบรกิารจาก

หน่วยงานไดโ้ดยทีไ่มจ่ าเป็นที่

จะตอ้งเดนิทางมายังหน่วยงาน

เพือ่รับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://tas.acfs.go.th/nsw/

https://tascode.acfs.go.th/

https://www.acfs.go.th/#/standard-

commodity/search

https://www.acfs.go.th/#/page/61

https://www.acfs.go.th/opendata/
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์ารตลาด

เพือ่เกษตรกร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://oc.mof.or.th:83/ita/2-3.html
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์ารตลาด

เพือ่เกษตรกร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศตา่ง ๆ 

เกีย่วกับการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://is.gd/oRtcRD
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์ารตลาด

เพือ่เกษตรกร

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://is.gd/NzJOu0
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

Online

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.dpo.go.th/corrupt/

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ/แจง้เบาะเเส

ดา้นการทจุรติเเละ

ประพฤตมิชิอบ ของ 

อ.ส.ค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/xBDD9

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ

http://www.dpo.go.th/corrupt/
https://qrgo.page.link/xBDD9
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

หลกัเกณฑ ์มาตรการ

 และแนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกับการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนกรณีเกดิ

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ 

อ.ส.ค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/kyPy2

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฎบิตังิาน

จัดซือ้จัดจา้งตาม

ขอ้บงัคบั อ.ส.ค.วา่

ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดุ

เกีย่วกับอตุสาหกรรม

โคนม พ.ศ.2561

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/VgUER

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง -> คูม่อืการ

จัดซือ้จัดจา้ง
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการจัดท าสญัญา

และการบรหิารพัสด ุ

ประจ าปี 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/H5fsX

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง -> คูม่อืการ

จัดซือ้จัดจา้ง
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฎบิตังิาน

จัดซือ้จัดจา้งตาม

พระราชบญัญัตกิาร

จัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ.2560

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/ymgsR

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง -> คูม่อืการ

จัดซือ้จัดจา้ง
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ องคก์าร

สง่เสรมิกจิการโคนม

แหง่ประเทศไทย 

เรือ่ง เจตจ านงการ

บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส

 ตรวจสอบได ้และมี

คณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/q1zWS

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> นโยบาย CG
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศก าหนด

จรรยาบรรณ อ.ส.ค.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/cXQwc

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> นโยบาย CG

68
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ องคก์าร

สง่เสรมิกจิการโคนม

แหง่ประเทศไทย 

เรือ่ง ขอ้ตกลง 

(เจตนารมณ์) องคก์ร

สง่เสรมิคณุธรรม และ

จรรยาบรรณ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/8pgWk

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> องคก์รคณุธรรม

69
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่

ประเทศไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

คลงัความรู ้ITA ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/h3bft

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> คลงัความรู ้ITA

https://qrgo.page.link/kyPy2
https://qrgo.page.link/VgUER
https://qrgo.page.link/H5fsX
https://qrgo.page.link/ymgsR
https://qrgo.page.link/q1zWS
https://qrgo.page.link/cXQwc
https://qrgo.page.link/8pgWk
https://qrgo.page.link/h3bft

