
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file

 แนบ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ระบบรอ้งเรยีน 

 ทจุรติ และประพฤตมิชิอบ 

 กรมโยธาธกิารและผังเมอืง

เพือ่เป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน

 รอ้งเรยีน กรณีเจา้หนา้ทีรั่ฐ

ทจุรติ 

 และประพฤตมิชิอบ ผา่น

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://webs-

apps.dpt.go.th/D

PT_Systems/DP

T_ITA/ITA/

2
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ศนูยด์ ารงธรรม กรมโยธาธิ

การและผังเมอืง

เพือ่เป็นชอ่งทางรับเรือ่งราว

ความเดอืดรอ้น

 ของประชาชน โดยมหีนา้ที่

ประสานงาน 

 ตอบขอ้ซกัถาม ผา่นชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://webs-

apps.dpt.go.th/D

hamRT/apps/dh

amrt/

3
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

 ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบ (ศนูย์

ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ

 กรมการปกครอง)

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบ 

 ของบคุลากรในสงักดักรมการ

ปกครอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://anticor.dop

a.go.th/ita/main

 

http://ita1.dopa.g

o.th/ita/page29.ht

ml

4
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

 ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ผา่นศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ

 (ศนูยด์ ารงธรรม)

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รวมถงึแจง้

เบาะแสการกระท าความผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://damrongha

ma.dopa.go.th

5
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวลัหรอื

รับรองคณุภาพ

 รางวลัเลศิรัฐ

1. เพือ่พัฒนาคณุภาพการ

ใหบ้รกิารประชาชนของ

กรมการปกครอง

 2. เพือ่พัฒนาคณุภาพการ

บรหิารจัดการของกรมการ

ปกครอง

 3. เพือ่เปิดโอกาสใหเ้กดิการมี

สว่นรว่มของประชาชน และ

พัฒนาสนองตอ่ความตอ้งการ

อยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://multi.dopa

.go.th/kpi/news/c

ate8

http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/
http://damronghama.dopa.go.th/
http://damronghama.dopa.go.th/
https://multi.dopa.go.th/kpi/news/cate8
https://multi.dopa.go.th/kpi/news/cate8
https://multi.dopa.go.th/kpi/news/cate8


6
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง
การประเมนิตา่ง ๆ

 การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีภายนอก

 External Integrity and 

Transparency Assessment: 

EIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรู ้

เกีย่วกบัการด าเนนิการดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใสของ

การด าเนนิงานกรมการปกครอง

 จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ภายนอก ซึง่หมายถงึ บคุคล 

นติบิคุคล บรษัิทเอกชน 

 หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ทีเ่คย

มารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตาม

ภารกจิของกรมการปกครอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://itas.nacc.

go.th/go/eit/lgy2g

c

7
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

E - Service 

 การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ

 Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: 

OIT

ใชเ้ป็นชอ่งทางการเปิดเผย

ขอ้มลูการด าเนนิงานของ

กรมการปกครอง เพือ่ให ้

ประชาชนสามารถเขา้มามสีว่น

รว่มในการตรวจสอบการ

ด าเนนิการของกรมการปกครอง

 รวมไปถงึเป็นการบรกิารขอ้มลู

ขา่วสารแกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://ita1.dopa.g

o.th/ita/ita.html

8
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service 

 ระบบบรกิารคัดรับรอง

เอกสารราชการ 2 ภาษา

ใหบ้รกิารคัดรับรองเอกสาร

ราชการ 2 ภาษา ดา้นงาน

ทะเบยีนและบัตรประจ าตัว

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dopa

.go.th/main/info2

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่1 มกราคม 2561

9
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service 

 ระบบการจองควิออนไลน ์

และการใหบ้รกิารผา่น

ระบบออนไลน์

ใหบ้รกิารจองควิ และการตรวจ

คัดและรับรองเอกสารทาง

ทะเบยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://q-

online.bora.dopa

.go.th/

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่22 มถินุายน 2563

10
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการพสิจูน์ และ

ยนืยันตัวตนทางดจิทัิล 

(DOPA-Digital ID)

ใหบ้รกิารพสิจูน์และยนืยัน

ตัวตนทางดจิทัิล น าไปสูก่าร

บรกิาร 3 บรกิาร

 1. ตรวจสอบขอ้มลูบคุคลผา่น

ระบบฐานขอ้มลูประชาชนและ

การบรกิารภาครัฐ

 2. การจองควิรับบรกิารงาน

ทะเบยีนลว่งหนา้

 3. การแจง้ยา้ยทีอ่ยูป่ลายทาง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thportal.b

ora.dopa.go.th/#/

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่1 ตลุาคม 2563

 *ปัจจบุันการแจง้ยา้ยทีอ่ยู่

ปลายทางก าลังอยูใ่น

ขัน้ตอน

 ดา้นกฎหมายในการ

ยกเลกิคา่ธรรมเนียม

https://itas.nacc.go.th/go/eit/lgy2gc
https://itas.nacc.go.th/go/eit/lgy2gc
https://itas.nacc.go.th/go/eit/lgy2gc
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita.html
https://www.dopa.go.th/main/info2
https://www.dopa.go.th/main/info2
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://thportal.bora.dopa.go.th/#/
https://thportal.bora.dopa.go.th/#/


11
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการแจง้เหตจุ าเป็นที่

ไมอ่าจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้

 ทางอเิล็กทรอนกิส์

ใหบ้รกิารแจง้เหตจุ าเป็นทีไ่ม่

อาจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://stat.bora.

dopa.go.th/Electi

on/abscause/#/m

ain

12
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการตรวจสอบชือ่

สกลุเบือ้งตน้

ใหบ้รกิารการตรวจสอบชือ่สกลุ

เบือ้งตน้เพือ่จัดตัง้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://stat.bora.

dopa.go.th/Wche

cklname/#/Chec

kLname

13
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 โปรแกรมรายงานรายไดท้ี่

เกดิจากการออกหนังสอื

ผา่นแดนประจ าวนั/เดอืน/ปี

เป็นโปรแกรมยอ่ยภายใต ้

โปรแกรมการออกหนังสอืผา่น

แดนดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์

(E-Border Pass) ซึง่ใชใ้นการ

ใหบ้รกิารประชาชน ในการ

ออกหนังสอืผา่นแดนและ

หนังสอืผา่นแดนชั่วคราวของ

ส านักงานออกหนังสอืผา่น

แดนทัง้ 76 แหง่ท่ัวประเทศ 

โดยสว่นกลางสามารถใช ้

โปรแกรมยอ่ยดังกลา่ว

ตรวจสอบการสง่ใชเ้งนิของ

ส านักงานออกหนังสอืผา่น

แดนประจ าวนั/เดอืน วา่มคีวาม

ถกูตอ้งหรอืไม่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สามารถตรวจสอบ

ไดท้ีส่ านักบรหิาร

การทะเบยีน 

กรมการปกครอง

14
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบลงทะเบยีน Online 

ส าหรับผูเ้ดนิทางไป

ประกอบพธิฮีจัย์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนและผู ้

ประกอบ กจิการฮจัยไ์ดรั้บ

ความสะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง 

  และประหยัดคา่ใชจ้า่ย

 2. เพือ่สรา้งภาพลักษณ์ทีด่ ีมี

ความทันสมัย โปรง่ใสและ

เสมอภาคในการใหบ้รกิาร

ประชาชน

 3. เพือ่ลดขัน้ตอนการตดิตอ่

กบัหน่วยงานและลดขัน้ตอน

การใชก้ระดาษ 

  (การยกเลกิส าเนาเอกสาร

ราชการ (Zero Copy)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://hajthailan

d.dopa.go.th/

 และ

 Application ลง

ทะเบยีนฮจัย์

เปิดใหป้ระชาชนและผู ้

ประกอบกจิการฮจัย์

 ไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต ์

และ Application 

 *ส าหรับ Application มี

ขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึได ้

เฉพาะ Android

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname


15
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

 คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ปฏบิัตงิาน

 และคูม่อืหรอืมาตรฐาน

การใหบ้รกิาร

1. เป็นการรวบรวมเครือ่งมอื

การใหบ้รกิารประชาชนเพือ่

อ านวยความสะดวกในการ

ใหบ้รกิาร

 2. เป็นการรวบรวมคูม่อื

มาตรฐานการใหบ้รกิารเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ita1.dopa.g

o.th/ita/page13.h

tml

 

http://ita1.dopa.g

o.th/ita/page14.h

tml

16
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง
เครือ่งมอือืน่ ๆ

 การขอตรวจหลักฐาน

รายการหรอืขอ้มลูเกีย่วกบั

บัตรประจ าตัวประชาชน

เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึรายการ

และขอ้มลูเกีย่วกบับัตร

ประจ าตัวประชาชนของ

เจา้หนา้ทีโ่ดยมชิอบ 

 จงึไดด้ าเนนิการปรับปรงุระบบ

โปรแกรมปฏบิัตงิาน การขอ

หลักฐานรายการและขอ้มลู

เกีย่วกบับัตรประจ าตัว

ประชาชนทีต่อ้งผา่นค าขอ

ตรวจหลักฐานรายการและ

ขอ้มลูเกีย่วกบับัตรประจ าตัว

ประชาชน

 ทกุครัง้ จงึจะสามารถตรวจ

หลักฐาน/คัดรายการเกีย่วกบั

บัตรประชาชนได ้และระบบจะ

จัดเก็บคา่ธรรมเนียมโดย

อตัโนมัตติามจ านวนการคัด

รายการในแตล่ะครัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สามารถตรวจสอบ

ไดท้ีส่ านักบรหิาร

การทะเบยีน 

กรมการปกครอง

http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html


17
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมการ

ปกครอง
เครือ่งมอือืน่ ๆ

 การออกใบเสร็จ

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบับัตร

ประจ าตัวประชาชน

1. เพือ่ป้องกนัการทจุติในการ

น าสง่เงนิคา่ธรรมเนียมให ้

ครบถว้นถกูตอ้งตรงตาม

ขอ้เท็จจรงิ

 2. ท าใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่าย

ทะเบยีนสามารถตรวจสอบ

แลว้บันทกึการน าสง่เงนิและ

จัดพมิพใ์บน าสง่ทกุครัง้ 

 3. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่าย

การเงนิสามารถตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน จ านวนเงนิ 

และแบบรายงานการตรวจสอบ

รายได ้และน าสง่เงนิ ที่

เจา้หนา้ทีฝ่่ายทะเบยีนน าสง่

กบัฐานขอ้มลูในระบบ

คอมพวิเตอรไ์ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สามารถตรวจสอบ

ไดท้ีส่ านักบรหิาร

การทะเบยีน 

กรมการปกครอง

18
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ไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเพือ่สง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ภายในกรมการพัฒนาชมุชน

เป็นมาตรการในการป้องกนั 

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบภายในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://personnel.

cdd.go.th/wp-

content/uploads/

sites/98/2020/04/

016_compresse

d.pdf
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ไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เป็นระบบในการรอ้งเรยีนเรือ่ง

ทจุรติภายในหน่วยงาน เพือ่

ปราบปรามผูก้ระท าผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.goog

le.com/forms/d/e/

1FAIpQLSds_1r

cGBZKjj96djOdA

9ghXJ_TjIokD4F

8NseLm0MNqTo

TnA/viewform

20
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ไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

โครงการพัฒนาชมุชนใส

สะอาด

สง่เสรมิใหห้น่วยงานในสงักดั

ด าเนนิงานใหเ้ป็นไปดว้ยความ

ซือ่สตัย ์สจุรติ โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้เป็นไปตาม

หลักธรรมภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://personnel.

cdd.go.th/wp-

content/uploads/

sites/98/2021/04/

018c.pdf

https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
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กระทรวงมหาด

ไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ระบบใหบ้รกิารประชาชน

ในการคน้หาต าแหน่ง

แปลงทีด่นิดว้ยระบบภมูิ

สารสนเทศ ทาง

อนิเทอรเ์น็ตทางเว็บไซต ์

http://dolwms.dol.go.th 

และแอพพลเิคชั่น 

"LandsMaps"

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูเชงิพืน้ที่

แกป่ระชาชน หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ผา่นเครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี

ไดร้ว่มเขา้มาตรวจสอบขอ้มลู

ทีด่นิของตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://dolwms.dol

.go.th/tvwebp/

ปัจจบุันมผีูใ้ชบ้รกิาร

มากกวา่ 20 ลา้นราย และ

เพิม่การพัฒนาใหส้ามารถ

คน้หาแปลงทีด่นิไดจ้าก

สถานทีส่ าคัญใกลเ้คยีง 

พรอ้มทัง้แสดงรายการ

ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผย สู่

สาธารณชนได ้ซึง่มาจาก

ขอ้มลู ทีอ่ยูใ่นความ

รับผดิชอบของกรมทีด่นิ

และจากการบรูณาการ

ขอ้มลู จากหน่วยงาน

ภาครัฐอืน่ (เชน่ กรมธนา

รักษ์ กรมโยธาธกิารและ 

ผังเมอืง กรงุเทพมหานคร)

 ประกอบดว้ย หมายเลข

ระวาง เลขทีด่นิ เลขโฉนด

ทีด่นิ หนา้ส ารวจ ต าบล 

อ าเภอ จังหวดั เนื้อที ่

ส านักงานทีด่นิทีรั่บผดิชอบ

 คา่พกิดัส านักงานทีด่นิ 

ราคาประเมนิโฉนดทีด่นิ

รายแปลง และ Link 

ตรวจสอบราคาประเมนิไป

ยังกรมธนารักษ์ คา่พกิดั

แปลง ขอ้มลูแสดงการ

เดนิทางไปยังส านักงาน

ทีด่นิ คา่ใชจ้า่ยในการ

รังวดัทีด่นิ คา่ธรรมเนียม

22
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ไทย
กรมทีด่นิ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

โครงการ "สารานุกรมทีด่นิ

ส าหรับประชาชน" ใน

รปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

เพือ่รวบรวมองคค์วามรู ้เรือ่ง

ทีด่นิทีป่ระชาชนควรรู ้จัดท า

สือ่วดีทัิศน ์(Clip Videos)ใน

ลักษณะ Series ทีเ่ขา้ใจงา่ย 

เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดรั้บ

ทราบผา่นชอ่งทางเว็บไซต ์

กรมทีด่นิ และชอ่งทางสือ่สาร

อืน่ๆของกรมทีด่นิ ให ้

ประชาชนมคีวามรูแ้ละสามารถ

ตรวจสอบการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ทีก่รมทีด่นิได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dol.g

o.th/train/Pages/

encyclopedia.as

px

ปัจจบุันมกีารผลติสือ่วดี ิ

ทัศน ์(Clip Videos) ท าการ

เผยแพร ่ผา่นชอ่งทางตา่งๆ

 ของกรมทีด่นิแลว้จ านวน 

12 เรือ่ง เชน่ การตดิตอ่

ส านักงานทีด่นิ การออก

โฉนดทีด่นิ ทีด่นิ

สาธารณประโยชน์ การ

รังวดัทีด่นิการขายฝาก

ทีด่นิ การมอบอ านาจ เป็น

ตน้

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
https://www.dol.go.th/train/Pages/encyclopedia.aspx
https://www.dol.go.th/train/Pages/encyclopedia.aspx
https://www.dol.go.th/train/Pages/encyclopedia.aspx
https://www.dol.go.th/train/Pages/encyclopedia.aspx
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ไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

เพิม่ชอ่งทางในการสือ่สาร

ใหก้บัประชาชน เพือ่เพิม่

การรับรูข้องผูรั้บบรกิารผา่น

 LINE Official Account โดย

ใชช้ือ่ LINE ID : @teedin

เพือ่เป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน

หรอืผูรั้บบรกิารสามารถ

สอบถามขอ้มลูและตดิตาม

งานทีต่นไปตดิตอ่ ณ 

ส านักงานทีด่นิท่ัวประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน LINE ID : @teedin

ส านักงานทีด่นิ จ านวน 461

 แหง่ และหน่วยงาน

สว่นกลางของกรมทีด่นิ มี

การสรา้ง Line . Official 

Account ครบทกุแหง่ และ

ม ีLine @ทีด่นิ เป็น

ศนูยก์ลาง รวมการ

เชือ่มโยงไปยังLine @

ส านักงานทีด่นิท่ัวประเทศ 

โดยมกีารเผยแพร่

ประชาสมัพันธใ์ห ้

ประชาชนไดรั้บทราบโดย

ส านักงานทีด่นิท่ัวประเทศ
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ไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

เผยแพรป่ระชาสมัพันธก์าร

ใหบ้รกิารระบบถาม – ตอบ

 บนหนา้เว็บไซตก์รมทีด่นิ

(Webboard)รวมถงึ

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

ของกรมทีด่นิ ไดแ้ก ่

FacebookTwitter Line

เพือ่ตอบปัญหาและขอ้สงสยั

เกีย่วกบัการใหบ้รกิารของ กรม

ทีด่นิ รับฟังความคดิเห็น

ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน

ตา่งๆ เพือ่สรา้งการรับรู ้ความ

เขา้ใจ และการมสีว่นรว่มใน

การตรวจสอบขัน้ตอนตา่งๆ ใน

การปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ตลอดจนเพือ่เป็นแนวทาง ใน

การพัฒนาและปรับปรงุ การ

ใหบ้รกิารของกรมทีด่นิ ใหเ้ป็น

ทีพ่งึพอใจของประชาชน

รวมถงึเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของกรมทีด่นิ ไดแ้ก ่

Facebook Twitter และ Line

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://app.dol.go

.th/DOL1I008.as

px

ระบบถาม–ตอบ 

(Webboard) ของกรมทีด่นิ

 ปัจจบุันมขีอ้มลูทัง้หมด

กวา่ 18,000 รายการ

https://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx
https://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx
https://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx
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ไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

การใหบ้รกิารรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์โดย

เปิดโอกาสใหป้ระชาชน

สามารถตดิตามตรวจสอบ

เรือ่งรอ้งทกุขข์องตนเอง

ไดต้ลอดเวลา และ

สามารถตดิตอ่ใชบ้รกิารได ้

หลากหลายชอ่งทาง

เพือ่ลดและขจัดปัญหา ความ

ทกุขร์อ้นของประชาชน

เกีย่วกบัทีด่นิใหม้คีวามเป็น

เอกภาพและมปีระสทิธภิาพ จงึ

ไดม้กีารจัดตัง้ศนูยด์ ารงธรรม

กรมทีด่นิ เพือ่แกไ้ขปัญหา 

เรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุขข์อง

ประชาชนเกีย่วกบัภารกจิ ดา้น

ทีด่นิ ตลอดจนสามารถแกไ้ข

ปัญหาความเดอืดรอ้นของ

ประชาชนไดอ้ยา่งทันทว่งที

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ

เกดิประสทิธผิล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://doldamro

ngdhama.dol.go.

th/COM1I001

ปัจจบุันประชาชนสามารถ

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รวมถงึ

ตดิตามตรวจสอบเรือ่ง

รอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์องตน

ไดต้ลอดเวลา และ

หลากหลายชอ่งทางไดแ้ก่

 (1) ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอื

ทางจดหมาย ไดท้ี ่:

 ศนูยด์ ารงธรรมกรมทีด่นิ 

ชัน้ 6 ศนูยร์าชการเฉลมิ

พระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ

อาคารรัฐประศาสนภักด ี

(อาคารบ)ี ถนนแจง้วฒันะ 

แขวงทุง่สองหอ้ง เขต

หลักสี ่กรงุเทพมหานคร 

10210

 (2) ทางโทรศัพท ์DOL Call

 Center : 0-2141-5555 

 (จ านวน 10 คูส่าย ตลอด 

24 ชั่วโมง) 

 (3) ทางระบบ E-Contacts 

DC ไดท้ี ่: https:// 

doldamrongdhama.dol.go.

th/ COM1I001 จากหนา้

เว็บไซตห์ลักของกรมทีด่นิ

 (4) ทาง LINE Official 

Account : @teedin

 (5) ทางปุ่ ม “ตดิตอ่เรา” 

บน Official Facebook Page 

https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
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ไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

โครงการ “บอกดนิ” เพือ่

ส ารวจขอ้มลูทีด่นิส าหรับ

น าไปบรหิารจัดการให ้

สอดคลอ้งกบันโยบายของ

รัฐบาล

เพือ่ใหผู้ท้ีม่ทีีด่นิ แตไ่มม่ี

เอกสารสทิธ ิหรอืม ีส.ค. 1 น.ส.

3 น.ส.3 ก และตอ้งการให ้

ภาครัฐเขา้ไปบรหิารจัดการ

ทีด่นิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

ป้องกนัการหาประโยชน์อนัมิ

ชอบดว้ยกฎหมายจากการขอ

เอกสารสทิธใินทีด่นิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bokdin2.d

ol.go.th

ปัจจบุันไดเ้ปิดโครงการ 

“บอกดนิ 2” เพือ่ให ้

ประชาชนแจง้ขอ้มลูและ

ต าแหน่งทีต่ัง้ทีด่นิของ

ตนเองไดง้า่ย ๆ เพยีงใช ้

สมารท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่

ระบบอนิเทอรเ์น็ต สามารถ

แจง้ขอ้มลูไดต้ัง้แตเ่ดอืน

มนีาคม ถงึ มถินุายน 2564

 ผา่น 4 ชอ่งทาง (ทัง้ระบบ

ออนไลน์และออฟไลน)์ 

ดังนี้

 1. ทางเว็บไซต ์: 

https://bokdin2.dol.go.th

 2. ทาง LINE Official 

Account แอดไลน์ไอด ี: @

teedin คลกิทีเ่มนู “บอก

ดนิ”

 3. ทาง Mobile 

Application 

“SMARTLANDS” คลกิเมนู 

“บอกดนิ”

 4. สแกนเขา้ระบบบน 

“บัตรบอกดนิ” ไดท้ี่

ส านักงานทีด่นิทัง้ 461 

แหง่ ท่ัวประเทศ

 เมือ่เดนิทางไปยังแปลง

ทีด่นิทีต่อ้งการแจง้ขอ้มลู

แลว้ ใหย้นืรอประมาณ 1 
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กระทรวงมหาด

ไทย
กรมทีด่นิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารจองควิจด

ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม

และจองควินัดรังวดั 

“ลว่งหนา้” ดว้ย "e-QLands

 Application"

เพือ่ลดระยะเวลาการรอควิใน

ส านักงานทีด่นิ สามารถ

ก าหนดวนันัด เช็คตารางควิ

รังวดัไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

และคา่ใชจ้า่ย ทัง้ยังเป็นการ

ลดความผดิพลาดของเอกสาร

ทีต่อ้งเตรยีมมาส านักงานทีด่นิ

 และปัญหาการลัดควิเพือ่เรยีก

รับผลประโยชน์ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ดาวน์โหลดไดทั้ง้

ระบบปฏบิัตกิาร 

iOS และ Android 

เพยีงพมิพค์น้หา

ค าวา่ “e-QLands” 

ใน Google play 

และ App Store

เป็นระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิาร

และเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

 ณ ส านักงานทีด่นิ ได ้

ตรวจสอบ ล าดับควิ 

เอกสาร เพือ่ลดความ

ผดิพลาด จากการใหบ้รกิาร

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbokdin2.dol.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Syh5PTN3kOUcV4I70X1NCsjGVx3QSomo-uRYPSQvmyP1C-VaH2wk0b-A&h=AT1eb-pcooDtylZU6wx8zWk9e657QSEQI-pCL7xVklM9Oq6RlkcTl2X6tkDIGMgzisk3Igw-X7E6bk81LKcdlTPQmDpUw8LQCwrC1h6OnlE642TPDfiJQyLIblq5lHTxb9Fr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17DTK53Vbu5UGXaIXw7vRm5jN5160YiQbAD6-sfBU4KtnyLxeqOEJ_UPNWYw7iP32J3kc_K6SnDMZoB_MZ00GMJM5Mix_8twqaRRNjUobn2MEqif0tGtkEC6BRlYPxYQhODq8ySemeaaTrIsuU8PBHl7gb8uydOWq9uVwuYLMaqD8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbokdin2.dol.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Syh5PTN3kOUcV4I70X1NCsjGVx3QSomo-uRYPSQvmyP1C-VaH2wk0b-A&h=AT1eb-pcooDtylZU6wx8zWk9e657QSEQI-pCL7xVklM9Oq6RlkcTl2X6tkDIGMgzisk3Igw-X7E6bk81LKcdlTPQmDpUw8LQCwrC1h6OnlE642TPDfiJQyLIblq5lHTxb9Fr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17DTK53Vbu5UGXaIXw7vRm5jN5160YiQbAD6-sfBU4KtnyLxeqOEJ_UPNWYw7iP32J3kc_K6SnDMZoB_MZ00GMJM5Mix_8twqaRRNjUobn2MEqif0tGtkEC6BRlYPxYQhODq8ySemeaaTrIsuU8PBHl7gb8uydOWq9uVwuYLMaqD8


28
กระทรวงมหาด

ไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

พัฒนาและเผยแพร ่

Moblile Application 

“SmartLands”

เพือ่รวบรวมชอ่งทางการ

เขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารของ

กรมทีด่นิไวท้ีจ่ดุเดยีว 

(Department of Lands Portal :

 DOL Portal) โดยการรวบรวม

การใหบ้รกิารดา้นทีด่นิตา่ง ๆ 

ไวใ้นแอปพลเิคชันเดยีว ดังที่

ไดก้ลา่วมาแลว้ในขอ้มลูขอ้ 1-7

 และดา้นอืน่ๆอกี 10 ดา้น รวม 

17 ดา้น เพือ่อ านวยความ

สะดวก ลดขัน้ตอน

ประหยัดเวลาและคา่ใชจ้า่ย

ใหก้บัประชาชน และเปิดให ้

ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการ

ตรวจสอบการปฏบิัตขิอง

เจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ดาวน์โหลดไดทั้ง้

ระบบปฏบิัตกิาร 

iOS และ Android 

เพยีงพมิพค์น้หา

ค าวา่ “e-QLands” 

ใน Google play 

และ App Store

ปัจจบุันใหบ้รกิารรวมแลว้ 

17 ดา้น นอกจากทีก่ลา่ว

มาแลว้ในขอ้มลู ขอ้ 1-7 

ยังมกีารบรกิารดา้นอืน่ๆ 

อกีดังนี้

 - การตรวจสอบราคา

ประเมนิทีด่นิของกรมธนา

รักษ์

 - การคน้หาทีต่ัง้

ส านักงานทีด่นิ ท่ัวประเทศ

 - การค านวณภาษีอากร

และคา่ธรรมเนียมทีด่นิ

ประเภทตา่งๆ

 - ขัน้ตอนการท าธรุกรรม

ทีด่นิ

 - การคน้หาขอ้มลูนติ ิ

บคุคลหมูบ่า้นจัดสรร และ

อาคารชดุ

 - การคน้หาประกาศทีด่นิ

(e-LandsAnnouncement)

 - การเขา้ถงึเว็บไซตก์รม

ทีด่นิ

 - ขา่วการจัดซือ้-จัดจา้ง 

ของกรมทีด่นิ

 - การตรวจสอบคา่ใชจ้า่ย

ในการรังวดัทีด่นิท่ัว

ประเทศ ทีม่คีา่ใชจ้า่ยที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะจังหวดั

 - ประเมนิความพงึพอใจ
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กระทรวงมหาด

ไทย
กรมทีด่นิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารรับช าระ

คา่ธรรมเนียมทีด่นิ ทาง

อเิล็กทรอนกิส ์ผา่นเครือ่ง 

EDC

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทาง การ

ช าระคา่ธรรมเนียมและ

 ภาษีอากร จากเดมิทีต่อ้งช าระ

 ดว้ยเงนิสดหรอืแคชเชยีรเ์ช็ค

มา

 เป็นการช าระดว้ยบัตรเดบติ

 (Debit Card) ของทกุธนาคาร

 ทีอ่อกในประเทศไทย ช าระได ้

โดยไมม่คีา่ธรรมเนียม การ

ช าระดว้ยบัตรเครดติ (Credit 

Card) ทีม่สีญัลักษณ์ VISA หรอื

 Master Card โดยมี

คา่ธรรมเนียมในการช าระ

ตามทีธ่นาคารก าหนด และการ

ช าระดว้ย QR Code ผา่น 

Mobile Application.ของทกุ

ธนาคาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

facebook ชือ่ 

"นสิติ จันทรส์ม

วงศ"์ อธบิดกีรม

ทีด่นิ

กรมทีด่นิรว่มมอืกบั

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั 

(มหาชน) ด าเนนิการตดิตัง้

เครือ่ง EDC.(Electronic 

Data Capture) ณ 

ส านักงานทีด่นิจังหวดั/

สาขา และสว่นแยก ครบ

ทกุส านักงานท่ัวประเทศ 

ซึง่ท าใหป้ระชาชนไดรั้บ

ความสะดวกสบาย มคีวาม

ปลอดภัยไมต่อ้งพกเงนิสด

จ านวนมากมาส านักงาน

ทีด่นิฯ และลดการทจุรติ

ของเจา้หนา้ที ่จากการ

เรยีกรับเงนิ และการ

ยักยอกน าเงนิสดออกไปใช ้

 เนื่องจากเป็นการลดการ

ใชเ้งนิสด เป็นการท าผา่น

ระบบทัง้สิน้

30
กระทรวงมหาด

ไทย

กรมป้องกนั

และบรรเทา

สาธารณภัย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ตดิตอ่สือ่สาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.disas

ter.go.th/th/compl

aint/appeal

 

https://www.disas

ter.go.th/th/compl

aint/misconduct

31
กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

คา่นยิม CHANGE ภายใตต้ัว

 G : Governance โปรง่ใส 

มคีณุธรรม

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการก าหนด

วฒันธรรมองคก์รโดยแปลงให ้

เป็นพฤตกิรรมเพือ่น าไปสูก่าร

ปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.

or.th/profile/3418

/3330
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุธรรมและ

ความโปรง่ใส

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางให ้

คณะกรรมการการไฟฟ้านคร

หลวง 

ผูบ้รหิาร และพนักงานถอื

ปฏบิัตโิดยมกีารบรหิารงาน

ตามหลักการก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ีมุง่ตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนดว้ยการ

บรกิารทีร่วดเร็ว ถกูตอ้ง เสมอ

ภาค โปรง่ใส และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.

or.th/profile/3368

/3247

33
กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการบรหิารความ

เสีย่ง และการควบคมุ

ภายใน

เพือ่ตระหนักถงึความส าคัญใน

การบรหิารความเสีย่ง และ

การมรีะบบการควบคมุภายใน

ทีด่ ี

ซึง่เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ป้องกนัและลดความเสีย่งจาก

การปฏบิัตงิานตลอดจนการ

ตรวจสอบกระบวนการท างาน

เพือ่ลดโอกาสเกดิทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.

or.th/profile/3185

/3189

ระบบการควบคมุภายใน

ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังวา่ดว้ย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิัตกิารควบคมุภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 และระบบการ

ประเมนิผลการด าเนนิงาน

รัฐวสิาหกจิ(SE-AM) 

นอกจากนี ้การไฟฟ้านคร

หลวงไดม้กีารเปิดเผยเรือ่ง

การควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบภายในผา่น

รายงานประจ าปี 

(https://www.mea.or.th/

e-

magazine/detail/2786/442

)
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

 การน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน เชน่

 -  MEA Smart Life 

Application เป็น 

Application บน Smart 

Phone, Tablet ทีร่วบรวม

การใหบ้รกิารตา่ง ๆ 

ทางดา้นไฟฟ้าใหอ้ยูภ่ายใน

 Application 

  - MEA e-Service เป็น

บรกิารทาง Internet ผา่น 

www.mea.or.th ที่

ยกระดับความสะดวกสบาย

 ท าใหเ้รือ่งไฟฟ้าเป็นเรือ่ง

งา่ย ชวีติบนโลกออนไลน์

ท าไดม้ากกวา่ทีค่ดิ ทกุ

เวลา ครบฟังกช์ัน

เพือ่พัฒนาการท างานโดยน า

เทคโนโลยมีาใชใ้นการ

ใหบ้รกิาร ประชาชน  ซึง่ชว่ย

ลดการใชด้ลุพนิจิในการ

ท างานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ

เสีย่งตอ่การทจุรติ ตลอด

สนองตอบ lifestyle ของคน

เมอืงในยคุปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.

or.th/content/deta

il/87/5606
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ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

    -  MEA Call Center 1130

 ชอ่งทางการรับเรือ่งและ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนงาน

บรกิาร/แสดงความเห็น

 

- เพือ่น าความคดิเห็นมาใช ้

พัฒนา/ปรับปรงุการใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.

or.th/minisite/call

center/contact-

us/563

 

- ศนูยบ์รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้า /

MEA Call Center

36
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ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

มาตรฐานการใหบ้รกิาร-"

คูม่อืส าหรับประชาชน" 

ตามพระราชบัญญัตกิาร

อ านวยความสะดวกในการ

พจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

 

เพือ่สือ่สารถงึความมุง่มั่นใน

การใหบ้รกิารใหล้กูคา้และ

พนักงานทราบถงึมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร และขอ้มลูทีจ่ าเป็น 

เชน่ ระยะเวลาในการด าเนนิการ

 หลักฐาน/เอกสาร

คา่ธรรมเนียม เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.

or.th/minisite/info

/download/669/?p

age=1

"คูม่อืส าหรับประชาชน" 

เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตกิารอ านวย

ความสะดวกในการ

พจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสาร

การไฟฟ้านครหลวง

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของ

การไฟฟ้านครหลวงให ้

ประชาชนไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจ 

และเพือ่สรา้ง

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.mea.

or.th/minisite/info

ตัวอยา่ง ขอ้มลูทีเ่ปิดเผย

ผา่นศนูยบ์รกิารฯ เชน่

- แผนงาน โครงการ และ

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีของปีทีก่ าลัง

ด าเนนิการ                

- ประกาศประกวดราคา       

- สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง 

(ตามแบบ สขร. 1)        

- ขอ้มลูขา่วสารตามเกณฑ์

มาตรฐานความโปรง่ใส

และตัวชีว้ดัความโปรง่ใส

ของหน่วยงานของรัฐ        

- ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั

งานวจัิยทีใ่ชเ้งนิงบประมาณ

38
กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่ Online 

ไดแ้ก ่ 

- Facebook Fanpage : การ

ไฟฟ้านครหลวง MEA 

- Twitter : mea_news 

- Line Official : MEA 

Connect หรอื คลกิ  

https://lin.ee/gX2zNRl

- Live chat /แชทกบั การ

ไฟฟ้านครหลวง MEA ( 

ICON 

ปรากฎอยูด่า้นลา่งขวามอื

บนหนา้เว็บไซตห์ลัก 

www.mea.or.th )

หรอืโทรตดิตอ่สอบถามที ่

MEA Call Center 1130

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางการตดิตอ่ 

สือ่สารทีส่ะดวกเขา้ถงึงา่ยและ

สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.

or.th/content/deta

il/87/5606
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทและแผนปฏบิัต ิ

การดา้นการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ีป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่นของ กฟภ.

มุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิตาม

หลักธรรมาภบิาล โปรง่ใส เป็น

ธรรม ตรวจสอบได ้สรา้งความ

ตระหนักรู ้เนน้การมสีว่นรว่ม

ของทกุภาคสว่นในการเฝ้าระวงั

 ตดิตาม และตอ่ตา้นการทจุรติ

ทกุรปูแบบ ตลอดจน

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล

ทีทั่นสมัย เพือ่เสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพกระบวนงานดา้น

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน - -
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ

เชงิรกุทีห่น่วยงานภาครัฐท่ัว

ประเทศจะตอ้งด าเนนิการ โดย

มุง่หวงัใหห้น่วยงานไดรั้บ

ทราบผลการประเมนิและ

ก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรงุพัฒนาอยา่งเชือ่มโยง

และตอ่เนื่อง อกีทัง้ยังเป็นการ

ยกระดับหน่วยงานในดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใสได ้

อยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพมากขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.pea.co.th

- มาตรการการเปิดเผย

ขอ้มลูส าคัญของ

หน่วยงานแกผู่ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีและประชาชนให ้

รับทราบ ผา่นเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน (PEA Website) 

ตามเกณฑป์ระเมนิ ITA 

ของส านักงาน ป.ป.ช.

 - การมสีว่นรว่มของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีภายใน

และภายนอกองคก์รในการ

แสดงความคดิเห็น
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

โครงการการจัดท า

ขอ้ตกลงคณุธรรม 

(Integrity Pact)

เพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการ

ทจุรติในการจัดซือ้จัดจา้งของ

องคก์ร และสง่เสรมิใหเ้กดิการ

แขง่ขันอยา่งเป็นธรรม และ

สรา้งความเชือ่มั่นใหก้บั

ภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิัตกิาร

ดา้นการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ี

ป้องกนัและ

ปราบปรามการ

ทจุรติคอรรั์ปชั่น 

ของ การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค (พ.ศ.

 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2564)

-

http://www.pea.co.th/
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทและแผนปฏบิัต ิ

การดา้นการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ีป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่นของ กฟภ.

มุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิตาม

หลักธรรมาภบิาล โปรง่ใส เป็น

ธรรม ตรวจสอบได ้สรา้งความ

ตระหนักรู ้เนน้การมสีว่นรว่ม

ของทกุภาคสว่นในการเฝ้าระวงั

 ตดิตาม และตอ่ตา้นการทจุรติ

ทกุรปูแบบ ตลอดจน

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล

ทีทั่นสมัย เพือ่เสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพกระบวนงานดา้น

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน - -
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ

เชงิรกุทีห่น่วยงานภาครัฐท่ัว

ประเทศจะตอ้งด าเนนิการ โดย

มุง่หวงัใหห้น่วยงานไดรั้บ

ทราบผลการประเมนิและ

ก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรงุพัฒนาอยา่งเชือ่มโยง

และตอ่เนื่อง อกีทัง้ยังเป็นการ

ยกระดับหน่วยงานในดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใสได ้

อยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพมากขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.pea.co.th

- มาตรการการเปิดเผย

ขอ้มลูส าคัญของ

หน่วยงานแกผู่ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีและประชาชนให ้

รับทราบ ผา่นเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน (PEA Website) 

ตามเกณฑป์ระเมนิ ITA 

ของส านักงาน ป.ป.ช.

- การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีภายในและ

ภายนอกองคก์รในการ

แสดงความคดิเห็น
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กระทรวงมหาด

ไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

โครงการการจัดท า

ขอ้ตกลงคณุธรรม 

(Integrity Pact)

เพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการ

ทจุรติในการจัดซือ้จัดจา้งของ

องคก์ร และสง่เสรมิใหเ้กดิการ

แขง่ขันอยา่งเป็นธรรม และ

สรา้งความเชือ่มั่นใหก้บั

ภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิัตกิาร

ดา้นการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ี

ป้องกนัและ

ปราบปรามการ

ทจุรติคอรรั์ปชั่น 

ของ การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค (พ.ศ.

 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2564)

-



45
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ศนูยด์ ารงธรรม

เป็นชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน /

รอ้งทกุข ์จากประชาชน 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการ

บรกิารสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค

เป็นธรรมและเป็นสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa

.co.th/ewt_dl_link

.php?nid=21262

46
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 ซึง่มี

ผลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่9 

ธนัวาคม 2540

 โดยตอ้งการใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

เกีย่วกบัการด าเนนิงาน

 ของรัฐ ใหป้ระชาชนเห็นวา่

 การด าเนนิงานของรัฐมคีวาม

โปรง่ใส สามารถเขา้ตรวจดู

หรอืศกึษาคน้ควา้

 ขอ้มลูได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.oic.go

.th/INFOCENTE

R2/237/

47
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ศนูยร์าชการสะดวก 

(Government easy contact 

center : GECC)

ยกระดับการใหบ้รกิาร

ประชาชนอยา่งตอ่เนื่อง 

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ในการเป็นหน่วยงานทีท่ า

หนา้ทีใ่หค้ าแนะน า และ

อ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนทีม่าตดิตอ่ขอรับ

บรกิารไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

เขา้ถงึงา่ย มกีารพัฒนา

คณุภาพการใหบ้รกิารในทกุ

ดา้นพรอ้มปรับปรงุรปูแบบการ

ใหบ้รกิารประชาชนอยา่ง

สม า่เสมอ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://web.mwa.

co.th/download_

doc/Gecc_doc.p

df

กปน. ไดรั้บตรารับรอง 

GECC ครบทัง้ 18 

ส านักงานประปาสาขา

48
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการ

ทจุรติของการประปา

 นครหลวง (ศปท.กปน.)

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ การ

ปฏบิัตหิรอืละเวน้การปฏบิัต ิ

หนา้ทีโ่ดยมชิอบของพนักงาน

และผูป้ฏบิัตงิานการประปา

 นครหลวง แลว้สง่เรือ่งไปยัง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

ด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa

.co.th/main.php?f

ilename=anticor

&t=top

https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=21262
https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=21262
https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=21262
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/237/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/237/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/237/
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor&t=top
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กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายก ากบัดแูลกจิการ

ทดีี

คณะกรรมการ ก าหนดนโยบาย

การด าเนนิงานดว้ยความ

โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

ปราศจากการทจุรติ 

 คอรรั์ปชัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa

.co.th/main.php?f

ilename=cg_poli

cy&t=top

50
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย

 เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปน. เรือ่ง

มาตรการใหผู้ม้สีว่นได ้

 สว่นเสยีมสีว่นรว่ม

การประปานครหลวงได ้

ตระหนักถงึการใหค้วามส าคัญ

ตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่ม

 ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ตลอดจนค านงึถงึความ

ตอ้งการและความคาดหวงั

ของประชาชน จงึไดก้ าหนด

มาตรการใหผู้ม้ ี

 สว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa

.co.th/download/

anticor/measure

_stakeholders62.

pdf

51
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

CALL CENTER 1125

กปน. ม ีCall center 1125 ถอื

เป็นอกีชอ่งทางการตดิตอ่ที่

ส าคัญที ่กปน. ไดจั้ดใหม้ี

เจา้หนา้ทีค่อยดแูลใหบ้รกิาร

ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

ทัง้นี้ ประชาชนท่ัวไปสามารถ

รอ้งเรยีนการปฏบิัตหินา้ทีข่อง

บคุลากร กปน. ผา่นชอ่งทางนี้

ไดด้ว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://web.mwa.

co.th/main.php?fi

lename=contact_

us

52
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

Application : MWA on 

Mobile

กปน. ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูและธรุกรรม

ตา่งๆ ทางเว็บไซต์

 ของหน่วยงานเพือ่เป็นการ

อ านวย

 ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน 

อาท ิบรกิารสอบถามขอ้มลู

ตา่งๆ ตลอดจนประชาชน

 ผูข้อรับบรกิารยังสามารถยืน่

ค ารอ้งขอตดิตัง้ประปาผา่น

ชอ่งทางดังกลา่วไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa

.co.th/ewt_news.

php?nid=65610&

filename=index

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผู ้

ขออนุญาต เป็นการลด

โอกาสการรยีกรับสนิบน

https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=contact_us
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=contact_us
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=contact_us
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=contact_us
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index


53
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ 

เชน่ Facbook Line 

Instagram Twitter

กปน.ไดจั้ดท าชอ่งทางการ

เชือ่มโยงไปสูเ่ครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของหน่วยงาน เชน่ 

Facebook, Twitter, Line และ 

Instagram ทางหนา้เว็บไซต์

ของหน่วยงานโดยมไีอคอน

ดา้นมมุขวาบนของหนา้

เว็บไซต ์เพือ่ใหป้ระชาชน 

สามารถเขา้ถงึ

 ไดง้า่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://web.mwa.

co.th/main.php?fi

lename=index

54
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

นครหลวง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-service

กปน. ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูและธรุกรรม

ตา่งๆ ทางเว็บไซต์

 ของหน่วยงานเพือ่เป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ประชาชน อาท ิบรกิาร

สอบถามขอ้มลูตา่งๆ ตลอดจน

ประชาชน

 ผูข้อรับบรกิารยังสามารถยืน่

ค ารอ้งขอตดิตัง้ประปาผา่น

ชอ่งทางดังกลา่วไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://eservices

app.mwa.co.th/

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผู ้

ขออนุญาต เป็นการลด

โอกาสการรยีกรับสนิบน

55
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

การจัดซือ้จัดจา้ง

 - เพือ่ใหส้าธารณชนเขา้ถงึ

ฐานขอ้มลูของระบบการจัดซือ้

จัดจา้งขององคก์รไดโ้ดยงา่ย 

สะดวก ในทกุขัน้ตอน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://eprocurem

ent.pwa.co.th/

 - เป็นการเปิดเผยขอ้มลู

เรือ่งการจัดซือ้จัดจา้งใน

ทกุขัน้ตอนและทกุวธิกีาร 

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

56
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ E-service ดังนี้

  1. ระบบช าระคา่น ้าประปา

  2. ช าระคา่บรกิารอืน่ๆ (คา่

มเิตอร,์ ประสานมาตร)

- เพือ่ลดการจา่ยเงนิผา่นทาง

เคาน์เตอรพ์นักงาน และเป็น

การชว่ยอ านวยความสะดวก 

รวดเร็ว งา่ย โปรง่ใส ลด

คา่ใชจ้า่ยของผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://payment.p

wa.co.th/

 

https://devservic

e.pwa.co.th/

- ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาตกบัพนักงาน 

และเป็นการลดโอกาสใน

การเรยีกรับสนิบน หรอืการ

ยักยอกเงนิของพนักงาน

หนา้เคาน์เตอรอ์กีทาง

หนึง่ดว้ย

57
กระทรวงมหาด

ไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 

(https://infocenter.pwa.co.

th)

- เพือ่เป็นชอ่งทางทีห่น่วยงาน

ใชเ้ปิดเผยขอ้มลูการ

ด าเนนิงานตามทีก่ฎหมาย

ก าหนดใหส้าธารณชนเขา้ถงึ

ขอ้มลู รับรู ้รับทราบ ได ้

โดยสะดวก แลว้รวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://infocenter.

pwa.co.th/

- เป็นการเปิดเผยขอ้มลู

ของหน่วยงานตามที่

กฎหมายก าหนด

https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://eservicesapp.mwa.co.th/
https://eservicesapp.mwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://infocenter.pwa.co.th/
https://infocenter.pwa.co.th/


58
กระทรวงมหาด

ไทย

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ระบบรอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีรั่ฐ

กระท าการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.antico

r.moi.go.th/

เป็นระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

59
กระทรวงมหาด

ไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

ทัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เผยแพรบ่น

เว็บไซตห์น่วยงาน

รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้ง

ทกุขทั์ง้ภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน อยา่ง

เป็นระบบ

60
กระทรวงมหาด

ไทย
องคก์ารตลาด

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นรว่ม

 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รวมถงึแจง้

เบาะแสการกระท าความผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://market-

organization.or.t

h

61
กระทรวงมหาด

ไทย
องคก์ารตลาด การประเมนิตา่ง ๆ

การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีภายนอก

 External Integrity and 

Transparency Assessment: 

EIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรู ้

เกีย่วกบัการด าเนนิการดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใสของ

การด าเนนิงานองคก์ารตลาด 

จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก

 ซึง่หมายถงึ บคุคล นติบิคุคล 

บรษัิทเอกชน 

 หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ทีเ่คย

มารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตาม

ภารกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://market-

organization.or.t

h/ITAMO/file/HR/

HR3.pdf

62
กระทรวงมหาด

ไทย
องคก์ารตลาด

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

 การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ

 Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: 

OIT

ใชเ้ป็นชอ่งทางการเปิดเผย

ขอ้มลูการด าเนนิงานของ

องคก์ารตลาด เพือ่ให ้

ประชาชนสามารถเขา้มามสีว่น

รว่มในการตรวจสอบการ

ด าเนนิการขององคก์ารตลาด 

รวมไปถงึเป็นการบรกิารขอ้มลู

ขา่วสารแกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://market-

organization.or.t

h/ITAMO/file/HR/

HR3.pdf

http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
https://market-organization.or.th/
https://market-organization.or.th/
https://market-organization.or.th/
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf

