
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งเรยีน

ทจุรติ

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งเรยีนทจุรติใหก้บั

ประชาชน ผูม้าตดิตอ่ราชการทีพ่บ

เห็นขา้ราชการ พนักงานราชการ

และพนักงานจา้งเหมาบรกิารกระท า

การทจุรติหนา้ทีร่าชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpd

new/2017-06-14-09-00-

24/13509-2021-01-29-05-

37-15

2
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดปุระจ าปี 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นผลการด าเนนิการ

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้งและเป็น

การเปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานให ้

บคุคลภายนอกหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี  รวมแสดงความคดิเห็น 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpd

new/2012-11-19-05-42-

56/12040-2020-04-24-09-

49-26

3
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศตา่งๆ 

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

เพือ่เป็นการมุง่เนน้การเปิดเผย

ขอ้มลูตอ่สาธารณชนใหม้ากทีส่ดุ 

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและเปิด

โอกาสใหม้กีารแขง่ขันอยา่งเป็น

ธรรม กอ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในการ

ใชจ้า่ยเงนิ มกีารประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิาน รวมทัง้เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามหลักธรรมาภบิาลทีม่กีาร

สง่เสรมิใหภ้าคประชาชนม ีสว่นรว่ม

ในการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจา้ง

ภาครัฐซึง่เป็นมาตรการหนึง่เพือ่

ป้องกนัปัญหาการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบในการจัดซือ้จัดจา้ง

ภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlp

dnew/index.php/2012-

06-20-06-21-44/rlpd-

pr/2012-12-07-03-10-02

4
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

เบกิจา่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่รายงานผลการเบกิจา่ย

งบประมาณประจ าปีทีไ่ดรั้บจัดสรร

ตามมาตรการการคลังดา้นการใช ้

จา่ยภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpd

new/images/rlpd_16/Strat

egies/HRPIT_63__2.pdf

5
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การก ากบัตดิตามการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่ก ากบั ตดิตามเรง่รัดการใชจ้า่ย

ประจ าปีใหเ้ป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล คุม้คา่ และเกดิ

ประโยชน์สงูสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpd

new/images/rlpd_16/Strat

egies/hrpit2021-t1.pdf

6
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มแีผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

แปลงแผนงบประมาณไปสูก่าร

ปฎบิัตกิารใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ใช ้

เป็นคูม่อืในการบรหิารงานของ

ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิัตงิานใชเ้ป็นคูม่อื

ในการตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามสว่นทีร่าชการที่

ไดรั้บการจัดสรร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpd

new/images/rlpd_11/64/1

8.12.63.pdf

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02


7
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

มคีูม่อืหรอืมาตรฐาน

ในการปฏบิัตงิาน

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางใน

การปฏบิัตงิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpd

new/2017-03-09-08-42-

26/10767-2019-07-26-06-

15-51

8
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

มคีูม่อืหรอืมาตรฐาน

ในการใหบ้รกิาร

เพอืเผยแพรข่ัน้ตอนและระยะเวลา

ในการปฎบิัตงิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpd

new/2012-12-24-04-56-08

9
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมคมุประพฤติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เผยแพรห่ลักเกณฑ์

หรอืขัน้ตอนในการ

ใหบ้รกิารของ

หน่วยงาน

เพือ่ใหบ้คุลากรหรอืบคุคลภายนอก

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

10
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบังคับคดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดใหบ้รกิาร

ขอ้มลูผา่นเครอืขา่ย 

ในรปูแบบ Data API 

เพือ่ใหต้รวจสอบกอ่นท าสญัญา/นติิ

กรรม     หากบคุคลใดทีม่สีถานะ

เป็นบคุคลลม้ละลาย ดังกลา่วถอืวา่

เป็นโมฆะ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ledwebsite.led.go.th

/ledweb/led/web/system/

WEB1I010Action.do

11
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบังคับคดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่เป็นไปตาม พรบ.ขอ้มลูขา่วสาร

ทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7

 และ 9

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.led.go.th/data

center/datacenter.asp

12
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบังคับคดี

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่เป็นการประเมนิกระบวนการ

ปฏบิัตงิานขององคก์ารในเชงิ

คณุภาพ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการองคก์ารให ้

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ประชาชนและพัฒนาประเทศอยา่ง

ยัง่ยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drive.google.com/fi

le/d/11tqw6D8FU9l6UyM5

40OjqgOjuj97puzk/view?u

sp=sharing

ประการคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการเรือ่ง

 ผลการพจิารณารางวลั

เลศิรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2563

13
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบังคับคดี

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน

เพือ่เปลีย่นการใหบ้รกิารจาก

ประชาชน มาตดิตอ่สถานทีร่าชการ 

โดยสามารถใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิส์

ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.led.go.th/eser

vice/

14
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบังคับคดี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฎระเบยีบ

ทีล่า้สมัย อาจ

กอ่ใหเ้กดิการเรยีกรับ

สนิบน

ใหบ้รกิารประชาชนและเป็น

เครือ่งมอืการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ทีแ่ละป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.led.go.th/?lan

g=th

15
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบังคับคดี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพิม่ชอ่งทางใหป้ระชาชนในการ

ตดิตอ่ในการรอ้งเรยีนเพิม่ขึน้ เชน่ 

ทาง E-Mail ผูบ้รหิาร ,  ทาง

โทรศัพท ์, รอ้งเรยีนโดยตรงกลุม่

งานคุม้ครองจรยิธรรมฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://epetition.led.go.th/

16
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

e-Service ในงาน

บรกิารญาตเิยีย่ม

ทางไกลผา่นจอภาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www7.djop.go.th/in

formationcenter/conferen

ce.htm

17
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.djop.go.th/co

mplain2



18
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตราการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

ในการแกไ้ขบ าบัด

ฟ้ืนฟแูละฝึกอบรม

เด็กและเยาวชนที่

กระท าผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www7.djop.go.th/in

formationcenter/images3/

co2.pdf

19
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางป้องกนัการ

รับสนิบนและการ

ก ากบัตดิตาม กรม

พนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www7.djop.go.th/in

formationcenter/images3/

co5.pdf

20
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซอ้น

และการก ากบัตดิตาม

 กรมพนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www7.djop.go.th/in

formationcenter/images3/

co6.pdf

21
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตราการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิของ

กรมพนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www7.djop.go.th/in

formationcenter/images3/

co7.pdf

22
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ประจ าปี

 พ.ศ. 2563

เพือ่ใหห้น่วยงานพัฒนางานบรกิาร

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของประชาชนสง่ผลใหป้ระชาชน

ไดรั้บการบรกิารทีด่ยี ิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.opdc.go.th/c

ontent/MzM

กรมราชทัณฑ ์ไดรั้บ

รางวลัเลศิรัฐ ประจ าปี 

พ.ศ. 2563

23
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซอ้น

สรา้งความเขา้ใจใหบ้คุลากรใน

เรือ่งทีเ่กดิจากผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.correct.go.th/

ethics/ethics/

24
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและเป็น

ธรรม อกีทัง้เป็นการป้องกนัปัญหา

การทจุรติในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://protect.moj.go.th/

กรมราชทัณฑ ์ส านัก

ผูต้รวจราชการกรม มี

ระบบเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้ง

ทกุข ์ใหส้ามารถ

รอ้งเรยีน และตดิตามผล

การบรกิารได ้

25
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใส ครัง้ที ่9

เพือ่ยกระดับความโปรง่ใส สรา้ง

ขวญั ก าลังใจและยกยอ่งเชดิชู

หน่วยงาน องคกืร สถาบัน ทัง้ภาครัฐ

 ภาครัฐวสิาหกจิ ภาคธรุกจิเอกชน 

และนติบิคุคลอืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.correct.go.th/

?p=50853

กรมราชทัณฑไ์ดรั้บ

รางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใสครัง้ที ่8 และ

รางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใสครัง้ที ่9

26
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

ของกรมสอบสวนคดพีเิศษในการ

ใหค้วามส าคัญกบัผูรั้บบรกิารและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี เกดิประสทิธภิาพ

สงู

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th

27
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง และเพือ่เป็นการ

ป้องกนัการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐทีไ่ม่

โปรง่ใสจะน าไปสูก่ารทจุรติ

คอรรั์ปชั่นตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th



28
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ประจ าปี

 พ.ศ. ๒๕๖๓ ในดา้น

บรกิารภาครัฐ 

ประเภทพัฒนาการ

บรกิาร และในดา้น

การบรหิารราชการ

แบบมสีว่นรว่ม 

ประเภท รางวลัเปิดใจ

ใกลช้ดิประชาชน 

(Open Governance)

เป็นเครือ่งมอืเพือ่ยกระดับและเพิม่

ประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่

1. ดา้นการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2. การบรกิาร อ านวยความสะดวก

และลดภาระใหก้บัประชาชนหรอืผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

3. การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มใน

การบรหิารราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.moj.go.th/vie

w/48377

29
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน และตดิตาม

ผลการรอ้งเรยีน ผา่น

ระบบอเิล็กทรอนกิส์

เป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่งรอ้ง

ทกุข/์รอ้งเรยีน การทจุรติใหก้บั

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://acc.moj.go.th/index.

php?r=site/home

30
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบศนูยใ์หบ้รกิาร

ประชาชนกระทรวง

ยตุธิรรม

เป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่งรอ้ง

ทกุข/์รอ้งเรยีน ใหก้บัประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://msc.moj.go.th/inde

x.php?r=site/login

31
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศการจัดซือ้จัด

จา้ง การประกวดราคา

เพือ่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูตอ่

สาธารณะ และใหป้ระชาชนสามารถ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.moj.go.th/ne

ws/6

32
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่เป็นขอ้มลูในการตดิตอ่ทัง้

หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน

ภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.moj.go.th/vie

w/7784

33
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบันเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและ

ภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tijthailand.or

g/th/complaints

34
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบันเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tijthailand.or

g/th/contactus



35
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบันเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการ

ด าเนนิงาน และ

แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

บนหนา้เว็บไซตข์อง

สถาบัน

เพือ่สรา้งการรับรูใ้หก้บัผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอก
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tijthailand.or

g/uploads/financial_budge

t/file/20210430/th-

clmpqtu12378.pdf

36
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบันเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพัสด ุ

ประจ าปีบนหนา้

เว็บไซตข์องสถาบัน

เพือ่สรา้งการรับรูใ้หก้บัผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอก
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tijthailand.or

g/th/purchase

37
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบันนติ ิ

วทิยาศาสตร์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ ONE  STOP  

SERVICE

เพือ่ใหบ้รกิารภาคประชาชนและ

รับทราบปัญหาการใหบ้รกิารแบบ

ครบวงจร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.cifs.go.th

ระบบ ONE  STOP  

SERVICE ประกอบดว้ย

งาน3ดา้น

1.รับเรือ่งดา้นจรรยา/

ทจุรติ/การบรกิารเพือ่

คุม้ครองจรยิธรรม

2.ใหบ้รกิารขอ้มลู

ขา่วสารแกผู่รั้บบรกิาร

- สง่รายงานการตรวจ

พสิจูน์

- ใหค้ าปรกึษาดา้นการ

บรกิารเบือ้งตน้

3.รับบรกิารภาค

ประชาชน ไดแ้ก ่ ตรวจ

สารเสพตดิ ตรวจ DNA  

ตรวจเอกสาร

38
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุาก

าร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขอ้มลูการตดิตอ่

หน่วยงาน

เพือ่ใหเ้ขา้ถงึการตดิตอ่หน่วยงาน

ไมว่า่จะเป็นโทรศัพท ์สถานทีต่ัง้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/contacts

/

39
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุาก

าร

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-Service

ชอ่งทางทีผู่รั้บบรกิารสามารถขอรับ

บรกิารตามอ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิ

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://amo.thac.or.th/#/p

ages/login

40
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุาก

าร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

แนวปฏบิัตหิรอืเนื้อหาเกีย่วกบั

รายละเอยีดการจัดการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติ

ของเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/v1/them

e/file_system/2019062917

3638.pdf

41
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.opdc.go.th/c

ontent/MzM

เป็นรางวลัสง่เสรมิการ

ท างานอยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้ง

ธรรมาภบิาล



42
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

e-Service: ศนูย์

แลกเปลีย่นขอ้มลู

กระบวนการยตุธิรรม 

(Data Exchange 

Center)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.dxc.go.th/

เปิดใหผู้รั้บบรกิารเขา้ถงึ

และขอรับบรกิาร            

 จากศนูยแ์ลกเปลีย่น

ขอ้มลูกระบวนการ

ยตุธิรรม   (Data 

Exchange Center) ผา่น

 Website

43
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ราชการ ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.oja.go.th/TH/

infocenter/

เปิดใหป้ระชาขน เขา้ถงึ

ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ได ้

โดยตรง ผา่น Website

44
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.oja.go.th/TH/

about/

เปิดใหผู้รั้บบรกิารและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ถงึ

ขอ้มลูตามประเด็นการ

ประมนิคณุธรรมฯ ผา่น 

Website

45
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/

%e0%b8%95%e0%b8%b4%

e0%b8%94%e0%b8%95%e

0%b9%88%e0%b8%ad-

%e0%b8%aa%e0%b8%81%

e0%b8%98/

เปิดใหป้ระชาขน 

รอ้งเรยีน/สอบถาม/ให ้

ค าแนะน าไดโ้ดยตรงผา่น

 Website

46
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กรอบแนวทางการ

ป้องกนัผลประโยชน์

ทับซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/

wp-

content/uploads/2016/12/

oja62_25_01.pdf

มาตรการป้องกนัการ

ทจุรติของหน่วยงาน

47
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กรอบแนวทางการ

ป้องกนัการรับสนิบน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/

wp-

content/uploads/2016/12/

oja62_23_01.pdf

มาตรการป้องกนัการ

ทจุรติของหน่วยงาน

48
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/

wp-

content/uploads/2016/12/

oja62_04_01.pdf

มาตรการในการปฏบิัต ิ

ราชการ



49
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เป็นเครือ่งมอืเพือ่ยกระดับและเพิม่

ประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่

1. ดา้นการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2. การบรกิาร อ านวยความสะดวก

และลดภาระใหก้บัประชาชนหรอืผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

3. การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มใน

การบรหิารราชการ

ทัง้นี้ รางวลัเลศิรัฐยังสรา้งขวญั

ก าลังใจใหบ้คุลากรภายในส านักงาน

 ป.ป.ส.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. ชอ่งทางการสมัครและ

รับขอ้มลู

(https://www.opdc.go.th/c

ontent/MzM)

กพร. ด าเนนิการจัดท า

ขอ้มลูเพือ่สมัครรางวลั

เลศิรัฐ 

โดยไดรั้บความรว่มมอื

จากส านัก/กอง ที่

เกีย่วขอ้ง 

และเคยไดรั้บรางวลัเลศิ

รัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

สาขาการบรหิารราชการ

แบบมสีว่นรว่ม

50
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เรือ่งรอ้งเรยีนยาเสพ

ตดิ ผา่นชอ่งทางสาย

ดว่น 1386 

และชอ่งทาง Website

 จดหมาย/ หนังสอื

ราชการ 

เดนิทางมารอ้งเรยีน

ดว้ยตนเอง ตู ้ปณ 

๑๒๓

1) เพือ่ใชก้ ากบัตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน

๒) เพือ่ใชค้วบคมุป้องกนัการร่ัวไหล

ของขอ้มลูไปยังบคุคล/องคก์รทีไ่ม่

เกีย่วขอ้ง

3) เพือ่ใชค้วบคมุการปฏบิัตขิอง

เจา้หนา้ที ่ใหป้ฏบิัตติามมาตรการ

รักษาความปลอดภัยของขอ้มลู 

๔) เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน สรา้งการ

รับรู ้และขอความรว่มมอื

ใชอ้ยูปั่จจบุัน Drugnews

เป็นระบบทีพั่ฒนารองรับ

ให ้จนท.น าขอ้มลูการ

รอ้งเรยีน

ยาเสพตดิจากทกุชอ่ง

ทางเขา้สูร่ะบบ ใชใ้น

การประมวลผลไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง รวดเร็ว เพือ่

น าเสนอตามภารกจิที่

ไดรั้บมอบหมาย

51
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่รวบรวมขอ้มลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ เพือ่ใหป้ระชาชน

และผูส้นใจสามารถสบืคน้ขอ้มลู

ขา่วสารของราชการเองได ้ซึง่จะ

น าไปสูค่วามรูค้วามเขา้ใจการ

ปฏบิัตงิานของหน่วยงานรัฐที่

ถกูตอ้งตอ่สาธารณชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.oic.go.th/infoc

enter2/250

การบรกิารขอ้มลูทัง้ใน

รปูแบบเอกสาร หนังสอื 

และไฟลส์ารสนเทศ

52
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1387 / 1111 / internet / 

เดนิมาแจง้ดว้ยตนเอง /ตู ้

 ปณ. 123 / สง่จดหมาย

53
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การขายทอดตลาด

ทรัพยส์นิทีไ่ม่

เหมาะสมแกก่ารเก็บ

รักษา

ประชาสมัพันธก์ารขายทอดตลาด

ทรัพยส์นิทีไ่มเ่หมาะสมแกก่ารเก็บ

รักษา ใหผู้ท้ีส่นใจเขา้รว่มประมลู

ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัทรัพยส์นิ 

วนัทีป่ระมลู สถานทีท่ าการประมลู

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.oncb.go.th/P

ages/main.aspx

ป้องกนัการทจุรติ 

แสวงหาผลประโยชน์

และป้องกนั

การสมยอมในการเสนอ

ราคา



54
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง

 วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

๑. ระเบยีบ

กระทรวงการคลัง วา่ดว้ย

การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐

๒. เอกสารการจัดซือ้จัด

จา้งทีเ่กีย่วขอ้ง

สง่เสรมิการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

55
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

การประเมนิตา่ง ๆ การควบคมุภายใน

เป็นแนวทางในการการควบคมุ การ

ป้องกนั 

เพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ การ

ด าเนนิงาน 

(ดา้นการด าเนนิงาน การเงนิ การใช ้

ทรัพยากร) 

การรายงาน การปฏบิัตงิาน

กฎหมาย/ระเบยีบ เป็นไปตาม

มาตรฐาน และมคีวามถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังวา่ดว้ย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิัตกิารควบคมุภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

(https://bit.ly/3eXdytO)

2. เอกสารบรรยาย

โครงการสมัมนาเชงิ

ปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนาระบบ

การควบคมุภายในของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วนัที ่15 - 16 มนีาคม 2564

 ณ โรงแรมเซน็จรูี ่พารค์ 

กรงุเทพฯ 

(https://bit.ly/3fvc9JX)

กพร. ด าเนนิการและ

ผลักดันใหส้ว่นราชการ

ภายในส านักงาน ป.ป.ส.

 ด าเนนิการตามกรอบที่

กระทรวงการคลังก าหนด

56
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การพัฒนาคณุภาพ

การบรหิารจัดการ

ภาครัฐ

(Public Sector 

Management  Quality 

Award : PMQA)

เป็นกรอบการบรหิารจัดการองคก์าร 

เพือ่ให ้

สว่นราชการปรับปรงุองคก์ารอยา่ง

รอบดา้น

และตอ่เนื่องครอบคลมุทัง้ 7 หมวด 

ตามที่

ส านักงานก.พ.ร. ก าหนด โดย

สนับสนุนให ้

สว่นราชการมมีาตรการป้องกนัการ

ทจุรติและ

สรา้งความโปรง่ใส การเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ใหภ้าคเอกชนและภาค

ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้

ตลอดจนมุง่เนน้ใหส้ว่นราชการ

พัฒนาระบบงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพและอ านวยความ

สะดวกใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอื

ประชาชนผูม้าตดิตอ่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. ชอ่งทางการรับขอ้มลู 

PMQA 4.0 

(https://www.opdc.go.th/c

ontent/NjcxNA๗)

2. หนังสอืเชญิประชมุเพือ่

ประเมนิสถานะหน่วยงาน

เป็นระบบราชการ 4.0 

(shorturl.at/yCLX5)

กพร. ด าเนนิการและ

ผลักดันใหส้ว่นราชการ

ภายในส านักงานป.ป.ส. 

ด าเนนิการตามกรอบที่

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด



57
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน ปปส.กทม.

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง ถกูตอ้ง 

เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิาร

จัดซือ้จัดจา้ง และการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบยีบ

กระทรวงการคลัง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.gprocurement

.go.th/new_index.html

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน

58
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเพิม่ประสทิธภิาพ

การขายทอดตลาด

ทรัพยส์นิคดยีาเสพตดิ

โดยการ

ประชาสมัพันธผ์า่น

สือ่สงัคมออนไลน ์

(Social Media)

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการ

ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารการ

ขายทอดตลาดทรัพยส์นิคดยีาเสพ

ตดิใหห้ลากหลายขึน้ สามารถ

เขา้ถงึประชาชนท าใหม้ผีูส้นใจเขา้

มารว่มประมลูทรัพยส์นิคดยีาเสพตดิ

เพิม่ขึน้ รวมถงึเพือ่แกไ้ขปัญหาการ

ฮัว้ประมลู หรอืการสมยอมในการ

เสนอราคาเพือ่หลกีเลีย่งการแขง่ขัน

ในกลุม่ลกูคา้เกา่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เว็บไซด ์ส านักงาน ป.ป.ส.

 และ Facebook ส านักงาน

 ปปส. ภ.5


