
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file 

แนบ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

1
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ No Gift 

Policy

ขอความร่วมมอืจากประชาชนและผูรั้บบรกิารงดการใหก้ระเชา้ ของขวญั 

หรอืของก านัลทกุประเภท แกผู่บ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องกรมเจา้ทา่ ในชว่ง

เทศกาลขึน้ปีใหมแ่ละในทกุเทศกาลหรอืโอกาสอืน่ใด เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายของกรมเจา้ทา่ทีใ่หค้วามส าคญัในการสรา้งบรรทัดฐานทีด่ขีอง

หน่วยงานและเจา้หนา้ทีข่องรัฐในการท าหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนข์อง

ประชาชนและประเทศชาตโิดยไมห่วงัประโยชนต์อบแทน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงในการ

บรหิารงานดว้ย

ความซือ่สตัยส์จุรติ

 โปร่งใสและมธีรร

มาภบิาล

เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ตอ่สงัคมวา่กรมเจา้ทา่จะปราศจากการทจุรติในทกุ

รูปแบบ รวมทัง้จะยดึมัน่ในการพัฒนาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพในการ

ปฏบิตังิานในทกุมติบินพืน้ฐานของการมคีณุธรรม จรยิธรรม และสรา้งความ

ตระหนักรูใ้นเรือ่งของการร่วมกนัตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งตอ่เนือ่ง  เพือ่ใหก้รม

เจา้ทา่เป็นสว่นราชการทีป่ราศจากการทจุรติอยา่งยั่งยนื โดยจะด าเนนิการ

ตามหลัก 5 ป. ดงันี้ 

  1. ปลกูฝังคา่นยิมในการตอ่ตา้นการทจุรติ ใหรู้จั้กแยกแยะผลประโยชน์

สว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม รูจั้กการเสยีสละ โดยยดึผลประโยชน์

ของประเทศชาตแิละประชาชนเป็นทีต่ัง้ 

  2. ปฏบิตังิานดว้ยความเทีย่งธรรม ตามอ านาจหนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนด มี

ความเป็นกลางไรซ้ ึง่อคต ิเคารพในความเสมอภาคระหวา่งเพศและศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย ์โดยสง่เสรมิใหห้น่วยงานในสงักดัทกุระดบัตอ้งใช ้

หลักการบรหิารทรัพยากรบคุคลดว้ยระบบคณุธรรมในทกุโอกาส อกีทัง้

ผลักดนัใหบ้คุลากรไดรั้บการ พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นเพือ่เพิม่พนูสมรรถนะ

การท างานและศกัยภาพในดา้นตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 

  3. เปิดโอกาสใหม้กีารแจง้เบาะแสการกระท าทจุรติในทกุชอ่งทาง โดยผู ้

แจง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในชัน้ลับทีส่ดุ  และจ ากดั

การเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ พรอ้มกบัรณรงคก์าร

ตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหช้าวกรมเจา้ทา่ชว่ยกนัตรวจสอบ

ความโปร่งใสและไมท่นตอ่การทจุรติ 

  4. ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามการ

ทจุรติ จากหน่วยงานอืน่พรอ้มทัง้จัดท าสือ่ประชาสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของกรมเจา้ทา่ และเผยแพร่ใน

เว็บไซตก์รมเจา้ทา่ และเว็บไซตก์ลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรมกรมเจา้ทา่

  5. ประสานความร่วมมอืกบัทกุภาคสว่นเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติอยา่งเต็มความสามารถ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางการ

ด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบใหส้อดคลอ้งกบั

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและ

สง่เสรมิใหเ้กดิความสมัฤทธิผ์ลตอ่การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของกรมเจา้ทา่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



4
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

ก าหนดแนวทาง

การตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานของ

เจา้หนา้ที่

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่18/2564 ลงวนัที ่29 มกราคม 2564

 เจตจ านงในการบรหิารงานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใสและเป็นไป

ตามหลักธรรมาภบิาล ขอ้ 2 ปฏบิตังิานดว้ยความเทีย่งธรรม จงึก าหนดแนว

ทางการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ ไวด้งันี ้

  1. หวัหนา้หน่วยงานด าเนนิการทบทวนและตดิประกาศขัน้ตอนทีส่ าคญั 

(พจิารณาจากจ านวนประชาชน หรอืผูรั้บบรกิารทีม่จี านวนมาก) ในการ

ใหบ้รกิารประชาชน/ผูม้าตดิตอ่หน่วยงาน ตามคูม่อืประชาชน จ านวน 258 

งาน (ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการ www.info.go.th) พรอ้มกบัจัดวาง

คูม่อืประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีใ่หบ้รกิาร ไว ้ณ ทีท่ าการของหน่วยงาน

  2. หวัหนา้หน่วยงานก ากบั ดแูล แนะน าเจา้หนา้ทีท่กุคนใหป้ฏบิตังิานทกุ

ขัน้ตอนดว้ยความถกูตอ้ง ครบถว้นตามทีคู่ม่อืการปฏบิตังิานและคูม่อื

ประชาชนก าหนด 

  3. หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีต่ามคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน และคูม่อืประชาชน โดยพจิารณาตัง้แตร่ะบบกอ่นเขา้สูจ่ดุ

ใหบ้รกิาร ระบบจดุใหบ้รกิาร และระบบสนับสนุนการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย

  3.1 ระบบกอ่นเขา้สูจ่ดุใหบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบระบบการจัดควิ การจัดให ้

มทีีน่ั่งพักรอ การจัดล าดบัขัน้ตอนการบรกิาร การก าหนดเจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ และคูม่อืการปฏบิตังิานส าหรับเจา้หนา้ทีใ่หอ้ยูใ่นสภาพพรอ้ม

ตอ่การใหบ้รกิาร

  3.2 ระบบจดุใหบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบความรู ้ทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็น

ของเจา้หนา้ทีใ่นระหวา่งการใหบ้รกิาร ชอ่งทางการใหบ้รกิาร ความพงึ

พอใจของผูรั้บบรกิารทีม่ตีอ่เจา้หนา้ที ่รวมทัง้การใหค้ าปรกึษาและรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนตามทีคู่ม่อืการปฏบิตังิานก าหนด

  3.3 ระบบสนับสนุนการใหบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบระบบการจัดเก็บขอ้มลูและ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชง้านส าหรับเจา้หนา้ที ่ปัญหา/อปุสรรค

ของการใหบ้รกิาร และการบรหิารความตอ่เนือ่งในการใหบ้รกิารทีจ่ าเป็น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุขก์รมเจา้ทา่

เพือ่รับฟังปัญหาขอ้คบัขอ้งใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  ผูรั้บรกิาร และ

ประชาชน ซึง่สามารถรอ้งเรยีนรอ้งทกุขผ์า่นระบบรอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์อง

กรมเจา้ทา่ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

6
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบ DPIS

เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางการจัดเก็บขอ้มลูประวตัเิจา้หนา้ทีข่องกรมเจา้ทา่และ

ใชใ้นการคน้หาขอ้มลูเชือ่มโยงกบัการด าเนนิการในเรือ่งตา่ง  ๆ เชน่ 

ตรวจสอบประวตักิารรับราชการ การเลือ่นเงนิเดอืน การด าเนนิการทางวนัิย 

เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวง

คมนาคม

กรมการ

ขนสง่ทางบก

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

เว็บไซตจั์ดซือ้

จัดจา้งกรมการ

ขนสง่ทางบก

เพือ่ใชส้ าหรับเผยแพร่ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งตามพระราชบญัญัตกิารจัด

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถงึระเบยีบและแนวทาง

ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูป้ระกอบการหน่วยงานตรวจสอบ หรอืผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี สามารถสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://web.dlt.go.

th/egp/intro.php
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กระทรวง

คมนาคม

กรมการ

ขนสง่ทางราง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่แสดงชอ่งทางทึบ่คุคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่นชอ่งทางออนไลน์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.drt.g

o.th/contact

https://web.dlt.go.th/egp/intro.php
https://web.dlt.go.th/egp/intro.php
https://www.drt.go.th/contact
https://www.drt.go.th/contact
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กระทรวง

คมนาคม

กรมทาง

หลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุขท์างเว็บไซต ์

กรมทางหลวง

เพือ่ใหก้รมทางหลวงมชีอ่งทางในการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุขท์ีเ่ป็นระบบ  

เขา้ถงึไดง้า่ย และมผีูรั้บผดิชอบดแูลโดยตรง
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://complain.do

h.go.th

หน่วยงานใช ้

เป็นชอ่งทาง

ใหป้ระชาชน

รอ้งเรยีนและ

ตดิตามเรือ่ง

รอ้งเรยีนทาง

เว็บไซตก์รม

ทางหลวง
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กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางใหเ้จา้หนา้ที ่ประชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ไดม้สีว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูล และชว่ยกนัป้องกนั ปราบปรามการ

กระท าทีส่อ่ไปทางการทจุรติ ของกรมทา่อากาศยาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.airpo

rts.go.th/th/compl

ain.html
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กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

เครอืขา่ยรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน 

 (ค าสัง่กรมทา่

อากาศยาน ที ่

145/2563 เรือ่ง 

แตง่ตัง้เจา้หนา้ที่

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติของ

กรมทา่อากาศยาน

 ประกาศ ณ วนัที ่

16 มกราคม พ.ศ. 

2563)

เพือ่ชว่ยป้องกนั ปราบปรามการกระท าทีส่อ่ไปทางการทจุรติ ของกรมทา่

อากาศยาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการให ้

หรอืรับของขวญั

หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมทา่อากาศยานทกุคนปฏบิตัติามนโยบายอยา่ง

เคร่งครัดในการใหห้รอืรับของขวญั หรอืประโยชนอ์ืน่ใด
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.airpo

rts.go.th/th/conte

nt/19590/4549.ht

ml
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กระทรวง

คมนาคม

การทา่เรอื

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยร์วมขอ้มลู

เพือ่ตดิตอ่ราชการ

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการใหข้อ้มลูเกีย่วกบั  พ.ร.บ. อ านวยความ

สะดวกฯ คูม่อืส าหรับประชาชนซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการตดิตอ่

กบัหน่วยงานของรัฐ รวมถงึชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  และ

รอ้งเรยีนหากพบปัญหาจากการเขา้รับบรกิารจากภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.info.g

o.th/

เป็นความ

ร่วมมอืกบั

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล

 (องคก์าร

มหาชน)
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กระทรวง

คมนาคม

การทา่เรอื

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประมาณการคา่

ภาระ คา่บรกิาร 

คา่ธรรมเนยีม

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.port.

co.th/e-

tariff/cal.asp

ลดการพบ

เจอกนั

ระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็น

การลดสนิบน
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กระทรวง

คมนาคม

การทา่เรอื

แหง่ประเทศ

ไทย

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
BKP-Iservice

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารในการตรวจสอบขอ้มลูตูส้นิคา้

และขอ้มลูตารางเรอื
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://apkpure.co

m/bkp-

iservice/com.pat.

patmobileapp

ลดการพบ

เจอกนั

ระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็น

การลดสนิบน
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กระทรวง

คมนาคม

การทา่เรอื

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ (ศปท.กทท.) มรีายละเอยีดขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน/กระบวนการตา่ง ๆ เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหม้ี

มาตรฐานและถอืปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.port.c

o.th/cs/internet/int

ernet/รอ้งเรยีน

การทจุรติ.html

http://complain.doh.go.th/
http://complain.doh.go.th/
https://www.airports.go.th/th/complain.html
https://www.airports.go.th/th/complain.html
https://www.airports.go.th/th/complain.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4549.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4549.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4549.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4549.html
https://www.info.go.th/
https://www.info.go.th/
http://www.port.co.th/e-tariff/cal.asp
http://www.port.co.th/e-tariff/cal.asp
http://www.port.co.th/e-tariff/cal.asp
https://apkpure.com/bkp-iservice/com.pat.patmobileapp
https://apkpure.com/bkp-iservice/com.pat.patmobileapp
https://apkpure.com/bkp-iservice/com.pat.patmobileapp
https://apkpure.com/bkp-iservice/com.pat.patmobileapp
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กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร 

ฝึกอบรม และ

คูม่อืปฏบิตังิาน

โครงการ/กจิกรรม

การจัดท าขอ้มลู

เรือ่งการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ใีน

เว็บไซตข์อง กทพ.

- เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาขอ้มลูบนเว็บไซตข์อง กทพ. ใหม้คีวามถกูตอ้ง

และเป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ

  - เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตข์อง กทพ. ใหเ้ป็นเว็บไซตท์ีท่กุคน

สามารถเขา้ถงึได ้เป็นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเว็บไซตส์ าหรับกลุม่

คนพกิารทีใ่ชค้อมพวิเตอรไ์ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.exat.

co.th/cg/
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กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร 

ฝึกอบรม และ

คูม่อืปฏบิตังิาน

กจิกรรมการ

เผยแพร่

ประชาสมัพันธ์

ขอ้มลูดา้นการ

ก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่แีละ

จรรยาบรรณใน

การด าเนนิงานของ

 กทพ.

เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพันธเ์พือ่ใหค้วามรูใ้นเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ีและจรรยาบรรณในการด าเนนิงานของ กทพ. ใหแ้กพ่นักงานและ

ลกูจา้ง กทพ. ผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่ง ๆ เชน่ การจัดท าขา่ว

ประชาสมัพันธข์อง กทพ. รวมทัง้ในระบบอนิทราเน็ต และระบบอนิเทอรเ์น็ต

 การจัดท าบอรด์ประชาสมัพันธเ์คลือ่นที ่เพือ่เผยแพร่ตามอาคารตา่ง ๆ 

ภายใน กทพ. การตอบปัญหาชงิรางวลัใน Facebook Fanpage การจัดท า

แผน่พับประชาสมัพันธแ์ละโปสเตอร์ เพือ่ปิดประกาศทีบ่อรด์ประชาสมัพันธ์

 กทพ. จัดไว ้รวมถงึการ OJT พนักงาน กทพ. ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://bit.ly/3tT48

nn

หากมคี าถาม

เรือ่งการ

ก ากบัดแูล

กจิการทีด่จีะ

ลงใน 

Facebook 

Fanpage : 

Exat Sound 

Exat
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กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษแหง่

ประเทศไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

กจิกรรมการจัดท า

ขอ้มลูการ

ด าเนนิการเรือ่ง

การก ากบัดแูล

กจิการทีด่ขี ึน้เว็ปบ

ไซต ์เป็น

ภาษาไทยควบคู่

ภาษาองักฤษ

เพือ่ปรับปรุงขอ้มลูเนือ้หาบนเว็บไซตข์อง กทพ. (www.exat.co.th) ใน

รูปแบบภาษาองักฤษใหม้คีวามถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://bit.ly/2SYc

Wf3
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

Call Center 1690
เพือ่เป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน ผูรั้บบรกิาร หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ได ้

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลู หรอืตดิตามขอ้มลูของหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เปิดให ้

ประชาชนได ้

สง่ขอ้มลู 

หรอืตดิตาม

ขอ้มลูของ

หน่วยงาน
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่ประเทศ

ไทย

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ศนูยป้์องกนัการ

ปราบปรามการ

ทจุรติ (ศปท. รฟท.)

เป็นหน่วยงานหนึง่ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ทีม่หีนา้ทีด่ าเนนิงาน

ดา้นการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ และดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.railwa

y.co.th/AboutUs/

Blog_detail?value

1=00DE5502B5A

A7B42A92BE9FF

953D8EBD01000

00003E52794DA

DA74D06B200D5

E8E090B1E8496

FE1ED42835B09

881819111754D2

8&value2=00DE5

502B5AA7B42A9

2BE9FF953D8EB

D010000009C22

A124C4E427C79

87E5F14E3600C

C76383D47737D

57B54F0D

มหีน่วยงาน

ตดิตาม

ตรวจสอบ

การทจุรติ

https://www.exat.co.th/cg/
https://www.exat.co.th/cg/
https://bit.ly/3tT48nn
https://bit.ly/3tT48nn
https://bit.ly/2SYcWf3
https://bit.ly/2SYcWf3
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ใหป้ระชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไดรั้บความสะดวก

การแจง้เบาะแสการทจุรติไดห้ลายชอ่งทาง
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.railwa

y.co.th/Miscondu

ct/Misconduct?va

lue2=00DE5502B

5AA7B42A92BE9

FF953D8EBD010

000002377B7D3

C2598319DD489

EE2AE99C24A94

CDB027DA941A

A3F145F5F253E

55B84

หน่วยงานได ้

มกีารจัดท า

ชอ่งทางรับ

เรือ่ง

รอ้งเรยีนการ

ทจุรติบนหนา้

เว็บไซตข์อง

หน่วยงาน

23
กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่ประเทศ

ไทย

เครือ่งมอือืน่ ๆ บตัรควิรับเงนิ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ป้องกนัการ

ใหแ้ละรับ

สนิบน ลด

การเลอืก

ปฏบิตัขิอง

เจา้พนักงาน

24
กระทรวง

คมนาคม

การ

รถไฟฟ้า

ขนสง่

มวลชนแหง่

ประเทศไทย

การประเมนิตา่ง ๆ

การเขา้ร่วมการ

ประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใส

ในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity 

and Transparency 

Assessment : ITA)

เพือ่ใหห้น่วยงานมแีนวทางการด าเนนิการดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นระบบสามารถป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mcta.

co.th/th/aboutta/e

eodcerporatex/ital

25
กระทรวง

คมนาคม

การ

รถไฟฟ้า

ขนสง่

มวลชนแหง่

ประเทศไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

การเปิดชอ่งทาง

การแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่นทางชอ่งทางออนไลน์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mrta.

co.th/th/comment

/cemplaints fraud/

26
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

โรงแรมทา่

อากาศยาน

สวุรรณภมู ิ

จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

เครือ่งมอื Voice of

 Guest (VOG) เพือ่

ใชเ้ป็นชอ่งทางรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนของ

ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร

ในโรงแรม

- เพือ่ใหอ้งคก์รทราบความคดิเห็นของผูรั้บบรกิารและประทับใจการบรกิาร

ในระดบัใด

  - เป็นชอ่งทางใหผู้รั้บบรกิารสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอสิระ

  - องคก์รสามารถน าความตอ้งการของผูรั้บบรกิารไปปรับปรุงประสทิธภิาพ

การบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tripad

visor.com/

นอกจากนี ้

ยังสามารถ

สง่แสดง

ความคดิเห็น

ไดท้ี ่E-mail : 

info@novotel

airportbkk.co

m

27
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท ขนสง่

 จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ
เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการรอ้งเรยีนการทจุรติใหก้บัประชาชน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.googl

e.com/forms/d/1

MYT2HbTzvOok

geu7SmnF7XV93

puewIM-

LJwZX5PCSqk/e

dit?gxids=7628

http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
https://www.mcta.co.th/th/aboutta/eeodcerporatex/ital
https://www.mcta.co.th/th/aboutta/eeodcerporatex/ital
https://www.mcta.co.th/th/aboutta/eeodcerporatex/ital
https://www.tripadvisor.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628


28
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท ทา่

อากาศยาน

ไทย จ ากดั 

(มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

ขัน้ตอนการ

ปฏบิตักิารรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนหรอืการ

แจง้เบาะแสการ

ทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรและบคุคลท่ัวไปรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สามารถ

ศกึษาขอ้มลู

ไดท้าง

เว็บไซต์

29
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท ทา่

อากาศยาน

ไทย จ ากดั 

(มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการจัดซือ้จัด

จา้งระบบ

อเิล็กทรอนกิส  ์

(e-Bidding)

เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดซือ้จัดจา้งใหก้บับคุคล

ท่ัวไปเพือ่แสดงถงึความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สามารถ

ศกึษาขอ้มลู

ไดท้าง

เว็บไซต์

30
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท ทา่

อากาศยาน

ไทย จ ากดั 

(มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืประชาชน

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กบ่คุคลท่ัวไปทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาส

เกดิการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สามารถ

ศกึษาขอ้มลู

ไดท้าง

เว็บไซต์

31
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท ทา่

อากาศยาน

ไทย จ ากดั 

(มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบเชค็อนิดว้ย

ตวัเองอตัโนมตั ิ

(Common Use Self 

Service) : CUSS

เพือ่อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาสเกดิการ

ทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://corporate.a

irportthai.co.th/th/

นวตักรรม/

สามารถ

ศกึษาขอ้มลู

ไดท้าง

เว็บไซต ์

หมวด

นวตักรรม

32
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท ทา่

อากาศยาน

ไทย จ ากดั 

(มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบตรวจสอบ

ขอ้มลูและคดั

กรองผูโ้ดยสาร

ลว่งหนา้ (Advance

 Passenger 

Procressing 

System) : APPS

เพือ่อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาสเกดิการ

ทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://corporate.a

irportthai.co.th/th/

นวตักรรม/

สามารถ

ศกึษาขอ้มลู

ไดท้าง

เว็บไซต ์

หมวด

นวตักรรม

33
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท ทา่

อากาศยาน

ไทย จ ากดั 

(มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการช าระ

คา่บรกิารทา่

อากาศยาน

ออนไลน ์

(E-payment)

เพือ่ใชอ้ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาสเกดิ

การทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://corporate.a

irportthai.co.th/th/

นวตักรรม/

สามารถ

ศกึษาขอ้มลู

ไดท้าง

เว็บไซต ์

หมวด

นวตักรรม



34
กระทรวง

คมนาคม

สถาบนัการ

บนิพลเรอืน

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนของสถาบนัการบนิพลเรอืน  มี

ความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนงานบรหิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.catc.

or.th/2015/index.

php/th/documents

/1500

เป็นชอ่งทาง

ทีเ่ปิดโอกาส

ให ้

ผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี

รอ้งเรยีนตอ่

สถาบนัการ

บนิพลเรอืน

จากการ

ใหบ้รกิาร

ของสถาบนั

การบนิพล

เรอืนทีไ่มไ่ด ้

รับการ

ตอบ

สนองควม

ตอ้งการ 

หรอืความ

คาดหวงัท า

ใหเ้กดิความ

ไมพ่งึพอใจ

และแจง้

ขอให ้

ตรวจสอบ 

แกไ้ข หรอื

ปรับเปลีย่น

การ

ด าเนนิการใน

35
กระทรวง

คมนาคม

ส านักงาน

การบนิพล

เรอืนแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูสาธารณะ

ผา่นเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน (ฉบบัที ่

2)

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูสาธารณะผา่นทางเว็บไซต์

ของหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.caat.

or.th/ita/menu16_

3.php

การเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ให ้

เกดิความ

โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

36
กระทรวง

คมนาคม

ส านักงาน

การบนิพล

เรอืนแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและ

กลไกในการใหผู้ม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีมี

สว่นร่วม พ.ศ. 2563

เพือ่ใชเ้ป็นกลไกในการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงานภายใตภ้ารกจิของส านักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.caat.

or.th/ita/menu16_

7.php

ใหบ้คุลากร 

กพท. ทกุคน

และทกุระดบั

ถอืปฏบิตัโิดย

เคร่งครัด

37
กระทรวง

คมนาคม

ส านักงาน

นโยบาย

และ

แผนการ

ขนสง่และ

จราจร

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ

เพือ่ใหม้ผีูร้อ้งเรยีนไดรั้บความสะดวกการแจง้เบาะแสการทจุรติไดห้ลาย

ชอ่งทาง
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.otp.g

o.th/index.php/for

m/view?id=32&id

=32

38
กระทรวง

คมนาคม

ส านัก

ปลัดกระทรว

ง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจน

บคุลากรในหน่วยงานทีพ่บสถานการณ์การทจุรติ ไดม้ชีอ่งทาง/สว่นร่วมใน

การสอดสอ่งดแูล และชว่ยกนัป้องกนัปราบปรามการกระท าทีส่อ่ไป

ทางการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://complain.

mot.go.th/prproje

ct/motzero/index.

php

https://www.catc.or.th/2015/index.php/th/documents/1500
https://www.catc.or.th/2015/index.php/th/documents/1500
https://www.catc.or.th/2015/index.php/th/documents/1500
https://www.catc.or.th/2015/index.php/th/documents/1500
https://www.caat.or.th/ita/menu16_3.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_3.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_3.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_7.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_7.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_7.php
https://www.otp.go.th/index.php/form/view?id=32&id=32
https://www.otp.go.th/index.php/form/view?id=32&id=32
https://www.otp.go.th/index.php/form/view?id=32&id=32
https://www.otp.go.th/index.php/form/view?id=32&id=32
https://complain.mot.go.th/prproject/motzero/index.php
https://complain.mot.go.th/prproject/motzero/index.php
https://complain.mot.go.th/prproject/motzero/index.php
https://complain.mot.go.th/prproject/motzero/index.php
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กระทรวง

คมนาคม

องคก์าร

ขนสง่

มวลชน

กรุงเทพ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบการรอ้งเรยีน

การทจุรติประพฤติ

มชิอบ

เพือ่เป็นชอ่งทางในการใหบ้รกิารในเรือ่งการรอ้งเรยีนหรอืแนะน า ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.googl

e.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfkQVj_

DWwKAcU2bane

NWJPcUwSOqw

JcTqqAChxyLrxC

fWazg/viewform

ผูรั้บบรกิาร

หรอืผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี

สามารถ

เขา้ถงึทาง

เว็บไซตไ์ด ้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform

