
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน (ระดบั

กรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1 ส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสมัพันธ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหม้กีารรับ

ช าระคา่บรกิารเชา่

เวลาออกอากาศของ

สถานวีทิยโุทรทัศน ์

และสถานี

วทิยกุระจายเสยีง

ของกรม

ประชาสมัพันธ ์โดย

วธิโีอนเขา้บญัชี

ธนาคาร

เพือ่การป้องกันมใิหเ้กดิความ

สุม่เสีย่งในการกระท าทจุรติ จงึ

ก าหนดมาตรการใหม้กีารรับ

ช าระคา่บรกิารเชา่เวลา

ออกอากาศของสถานวีทิยุ

โทรทัศน ์และสถานี

วทิยกุระจายเสยีงของกรม

ประชาสมัพันธ ์โดยวธิโีอนเขา้

บญัชธีนาคาร เนือ่งจากการรับ

ช าระเป็นเงนิสด อาจมคีวามสุม่

เสีย่งตอ่การทจุรติดงันี้

 1. เจา้หนา้ทีอ่าจน าเชค็ไปขึน้

เงนิ/น าฝากเงนิเขา้บญัชตีนเอง

 แลว้น าไปใชส้ว่นตวั

 2. กรณีช าระเป็นเงนิสดมคีวาม

สุม่เสีย่งในกรณีเจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบอาจน าเงนิไปใช ้

สว่นตวั ในพฤตกิรรมดงันี้ 

 - รับเงนิแลว้ไมอ่อก

ใบเสร็จรับเงนิใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

 - ออกใบเสร็จรับเงนิแลว้ แตน่ า

เงนิสง่ไมค่รบถว้นตาม

ใบเสร็จรับเงนิทีอ่อก

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://hq.prd.go.th/

personnel/download

/article/article_2021

0430104603.pdf

การเรยีกเก็บและการช าระ

คา่บรกิาร 

  ในการท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

ก าหนดเงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร

 ณ สถานทีีใ่หบ้รกิาร ส านัก

ประชาสมัพันธเ์ขต หรอืกองคลงั 

โดยผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตั ิ

หนา้ทีใ่นการเรยีกเก็บคา่บรกิาร

รับผดิชอบเรยีกเก็บคา่บรกิารตาม

สญัญาหรอืขอ้ตกลง ซึง่

ผูรั้บบรกิารมกีารช าระคา่บรกิาร ๓ 

รปูแบบ ไดแ้ก่

 1. โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

 2. เชค็ กรณีเป็นเชค็เงนิสด อาจมี

ความสุม่เสีย่ง จงึควรรับเป็น

แคชเชยีรเ์ชค็ (จะออกใบเสร็จ

ใหแ้กผู่รั้บบรกิาร ตอ่เมือ่สามารถ

น าเชค็ไปขึน้เงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้)

 3. เงนิสด (เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ

ในการรับช าระเงนิคา่บรกิาร) 

  - รับเงนิแลว้ไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ 

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ แตน่ าสง่เงนิ

ไมค่รบถว้นตามใบเสร็จรับเงนิที่

ออกใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

2 ส านักนายกรัฐมนตรี

กองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.

รมน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุน

การจัดการเรือ่งรอ้ง

ทกุข ์รอ้งเรยีน กอ.

รมน.

เพือ่ให ้กอ.รมน. มรีะเบยีบใน

การรวบรวมและจัดการขอ้รอ้ง

ทกุข ์รอ้งเรยีน รวมทัง้

ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเห็น 

เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง

เหมาะสมและทันเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://oig.isoc.go.th/

news

3 ส านักนายกรัฐมนตรี

กองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.

รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบจัดซือ้จัดจา้ง

ภาครัฐดว้ย

อเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐและ

เอกชนสามารถเขา้ถงึ

แหลง่ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง 

และพัสดภุาครัฐไดอ้ยา่งรวดเร็ว

 ถกูตอ้ง ครบถว้น ท่ัวถงึ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.isoc.go.th

http://www.gprocure

ment.go.th

4 ส านักนายกรัฐมนตรี

กองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.

รมน.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การคดัเลอืก

นายทหารประทวน 

สง.ปรมน.ทบ. ประจ าปี

 (บรรจปุฏบิตังิานใน 

กอ.รมน.)

เพือ่คดัเลอืกบคุคลเขา้บรรจุ

เป็นนายทหารประทวน 

สง.ปรมน.ทบ. มาชว่ยปฏบิตั ิ

หนา้ทีใ่น กอ.รมน. ผา่น

กระบวนการขัน้ตอนตาม

ระเบยีบทางราชการทีก่ าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ยดึถอืตามระเบยีบการรับคดัเลอืกฯ

 โดยมคีณะกรรมการการสอบ

คดัเลอืกฯ ก ากับดแูลในแตล่ะ

ขัน้ตอน

5 ส านักนายกรัฐมนตรี

กองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.

รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การจัดการองคค์วามรู ้

(Knowledge 

Management) ของ

หน่วย

เพือ่ไดน้ า KM เผยแพรข่ัน้ตอน

การปฏบิตัติามใหผู้ม้ารับ

ต าแหน่งใหมแ่ละบคุคลท่ัวไป

ไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://opm.isoc.go.th
เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึทาง

เว็บไซต์

https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf


6 ส านักนายกรัฐมนตรี
บรษัิท อสมท จ ากัด 

(มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบขอ้เสนอแนะ/

รอ้งเรยีน

- เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับ

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็น 

ค าแนะน า-ตชิม ของลกูคา้/

ผูช้ม/ผูฟั้ง ตลอดจนเรือ่งเรยีน

ของผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบอัน

เนือ่งมาจากการปฏบิตังิานของ

เจา้หนา้ที ่หรอืหน่วยงานใน

สงักัด บมจ. อสมท

'- เพือ่ใหส้ามารถน า

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็น 

ค าแนะน า-ตชิม และขอ้มลูการ

รอ้งเรยีนมาปรับปรงุ หรอื

พัฒนามาตรญานการใหบ้รกิาร

ใหม้คีณุภาพมากขึน้ ตลอดจน

เพือ่ป้องกันปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้

ในอนาคต

'- เพือ่เป็นอนวทางปฏบิตัใิน

การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนของผู ้

ทีไ่ดรั้บผลกระทบอยา่งโปรง่ใส 

เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

โดยมขีัน้ตอนการด าเนนิการที่

ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
เว็บไซต:์ 

VOC.mcot.net

ชอ่งทางการรับฟังขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเห็น ค าแนะน า-ตชิม และขอ้

รอ้งเรยีน โทรศพัท:์ ฝ่ายสือ่สาร

องคก์ร 02-2016392-3 (ในเวลา

ท าการ) วนัจันทร-์วนัศกุร ์(เวลา 

09.00-17.00 น.)

โทรสาร: ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

02-246-1866

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(Email):

'- voc@mcot.net

'- ia@mcot.net

'- director@mcot.net

เว็บไซต:์ VOC.mcot.net

ไปรษณีย:์ ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่63/1 ถนนพระราม9 แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ

 10310

สือ่มวลชน (New Clipping)

เว็บไซตศ์นูยบ์รกิารประชาชน 

ส านักงานปลดัส านัก

นายกรัฐมนตร:ี 

http://opm.1111.go.th

7 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่เป็นมาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ภายในหน่วยงาน และแกไ้ขขอ้

ควรปรับปรงุจากปีทีผ่า่นมา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.t

h/risk-

detail.php?WP=M2

g0p2ycrUWjG22Dq

7yZ4T1RM0y0n2xzr

QOjZJ01q09ZxT25

Mo7o2OO0ETyWrT

Zo7o3Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

8 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร

เป็นการแสดงเจตจ านงในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.t

h/plan.php?WP=qU

Oco3uCpWOghKst

GREgFJqeqPMcZat

1pQIgZaqCGWOgh

JstqREcFKuwpPMg

BKp0GR9gxTr5qBO

cpUui

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

9 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนการจา่ยเงนิ

คา่ใบสมัคร

เป็นการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่

อ านวยความสะดวกตอ่ประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

10 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

ตอ่การด าเนนิงาน

ของสถาบนัคณุวฒุิ

วชิาชพี (องคก์าร

มหาชน)

เป็นมาตรการเปิดโอกาสใหเ้กดิ

การมสีว่นรว่ม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.t

h/plan.php?WP=qU

Oco3uCpWOghKst

GREgFJqeqPMcAK

tjpQygZKqCGWOg

hJstqREcFKuwpPM

gBKp0GR9gxTr5qB

OcpUui

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
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https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui


11 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เครือ่งมอืการ

ด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทจุรติ

เป็นคูม่อืในการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.t

h/risk-

detail.php?WP=M2

g0p2ycrUWjG22Dq

7yZ4T1RM0y0n2xzr

QAjZ20mq09ZxT25

Mo7o2OO0ETyWrT

Zo7o3Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

12 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เป็นขัน้ตอนในการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.t

h/upload/risk/file/file

-20212302-

1614056182-

633.png

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

13 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.t

h/contactus.php#loa

dContactUsMain

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

14 ส านักนายกรัฐมนตรี
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

 (องคก์ารมหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น
ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.t

h/contactus.php#loa

dContactUsMain

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

15 ส านักนายกรัฐมนตรี

สถาบนับรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์ารมหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบตลาดกลางทีด่นิ

เพิม่โอกาสการเขา้ถงึทีด่นิ 

และสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://Clm.labai.or.t

h

เปิดโอกาสใหเ้จา้ของทีด่นิทีไ่ม่

ประสงคจ์ะใชป้ระโยชนท์ีด่นิ และ

เกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ ลงทะเบยีนผา่น

ระบบตลาดกลางทีด่นิ

16 ส านักนายกรัฐมนตรี

สถาบนับรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์ารมหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบเพิม่โอกาสใน

การเขา้ถงึทีด่นิ

เพิม่โอกาสการเขา้ถงึทีด่นิ เป็น

ชอ่งทางการรับเรือ่งเพือ่ให ้

ความชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนที่

มคีวามเดอืนรอ้นในเรือ่งทีด่นิ

ท ากนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://eservice.laba

i.or.th/

เปิดโอกาสใหผู้ป้ระสงคจ์ะใช ้

ประโยชนท์ีด่นิไดล้งทะเบยีน

ขอรับความชว่ยเหลอืเพือ่ให ้

ประชาชนทีม่คีวามเดอืนรอ้นใน

เรือ่งทีด่นิท ากนิ สามารถสง่ค า

ขอรับความชว่ยเหลอื พรอ้มทัง้

ตดิตามสถานะของค าขอรับความ

ชว่ยเหลอื

17 ส านักนายกรัฐมนตรี

สถาบนับรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์ารมหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการ

ภายในองคก์ร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.

th/%e0%b8%8a%e

0%b9%88%e0%b8

%ad%e0%b8%87%

e0%b8%97%e0%b

8%b2%e0%b8%87

%e0%b9%81%e0%

b8%88%e0%b9%8

9%e0%b8%87%e0

%b9%80%e0%b8%

a3%e0%b8%b7%e

0%b9%88%e0%b8

%ad%e0%b8%87%

e0%b8%a3%e0%b

9%89%e0%b8%ad

%e0%b8%87%e0%

b9%80/

เป็นการเพิม่ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

ใหก้ารบรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีน

ใหเ้ป็นระบบ

https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://clm.labai.or.th/
https://clm.labai.or.th/
https://eservice.labai.or.th/
https://eservice.labai.or.th/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/


18 ส านักนายกรัฐมนตรี

สถาบนับรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เผยแพรก่ารบรหิาร

จัดการจัดซือ้จัดจา้ง
ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.

th/category/%e0%b

8%88%e0%b8%b1

%e0%b8%94%e0%

b8%8b%e0%b8%b

7%e0%b9%89%e0

%b8%ad%e0%b8%

88%e0%b8%b1%e

0%b8%94%e0%b8

%88%e0%b9%89%

e0%b8%b2%e0%b

8%87/

เผยแพรแ่ผนการจัดซือ้จัดจา้ง 

ประกาศเชญิชวนประกาศผูช้นะ 

สญัญจา้ง รายงานการจัดซือ้จัด

จา้ง เพือ่ความโปรง่ใส

19 ส านักนายกรัฐมนตรี

สถาบนับรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์ารมหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการ

สง่เสรมิความโปรง่ใส

การจัดซือ้จัดจา้ง

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.

th/file_download/law

/management/pub/p

ub_Purchase.pdf

เป็นมาตการทีใ่หม้กีารเผยแพร่

การบรหิารจัดการจัดซือ้จัดจา้ง

20 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีส่ านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับการทจุรติและประพฤติ

มชิอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานผา่นทางชอ่งทาง

ออนไลน ์เพือ่เป็นการคุม้ครอง

ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสและ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนว

ปฏบิตักิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.soc.go.t

h/?page_id=15787

21 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแสดงความ

คดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับ

ภารกจิของส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแสดงความคดิเห็นตอ่

การด าเนนิงานตามอ านาจ

หนา้ทีห่รอืภารกจิของ

หน่วยงานผา่นทางชอ่งทาง

ออนไลน ์เพือ่เปิดโอกาสใหม้ี

สว่นรว่ม และสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการด าเนนิการของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.soc.go.t

h/?page_id=15783

22 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยบ์รกิารขอ้มลู

ขา่วสารของราชการ 

ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

เพือ่ใหป้ระชาชนมโีอกาสไดรั้บ

รูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกับการ

ด าเนนิงานตา่งๆ ของส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

สอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภบิาล

ดา้นความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

INFOCENTER2/232

/#

สอดคลอ้งตามรัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา 58 และ พ.ร.บ. ขอ้มลู

ขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 

ก าหนด

23 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม 

ของส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

เพือ่ความรว่มมอืทีด่ใีนการ

ด าเนนิการตามภารกจิของ สลน.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://spm.thaigov.

go.th/FILEROOM/sp

m-

thaigov/DRAWER0

21/GENERAL/DAT

A0000/00000472.P

DF

https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.soc.go.th/?page_id=15787
https://www.soc.go.th/?page_id=15787
https://www.soc.go.th/?page_id=15783
https://www.soc.go.th/?page_id=15783
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/232/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/232/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/232/
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF


24 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักขา่วกรอง

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลู

ดา้นการบรหิารงาน

บคุคล การบรหิาร

งบประมาณ การ

จัดซือ้จัดจา้ง

สง่เสรมิวฒันธรรมสจุรติและ

ปลกูฝังจติส านกึ เรง่สรา้งการ

รับรูข้องบคุลากรในหน่วยงาน

ใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนสามารถแยกแยะ

ระหวา่งผลปะโยชนส์ว่นตนและ

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

25 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักขา่วกรอง

แหง่ชาติ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การปรับปรงุคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน

เสรมิสรา้งการรับรู ้สรา้งความ

เขา้ใจ สรา้งความโปรง่ใส เพือ่

ป้องกันการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

26 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานกพร.

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืกระประเมนิ

สถานะหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐ

สามารถประเมนิสถานะของการ

เป็นระบบราชการ 4.0 ไดด้ว้ย

ตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

file:///C:/Users/admin

/Downloads/PMQA4.

0Mannual%20(5).pdf

เป็นกลไกทีท่ าใหห้น่วยงานไดม้ี

การวเิคราะหถ์งึชอ่งวา่งและ

โอกาสในการพัฒนา โดยเป็นการ

ประเมนิระบบบรหิารของ

หน่วยงานภาครัฐในเชงิบรูณาการ

ทีม่กีารเชือ่มโยงยทุธศาสตรข์อง

หน่วยงานกับเป้าหมายและ

ทศิทางของการพัฒนาประเทศ

27 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานกพร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เกณฑค์ณุภาพกระ

บรหิารจัดการภาครัฐ 

พ.ศ. 2562

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐ

น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พัฒนาคณุภาพการบรหิาร

จัดการของหน่วยงานสูร่ะดบั

มาตรฐานสากล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

file:///C:/Users/admin

/Downloads/เกณฑ์

PMQA2562%20(2).pdf

เป็นกรอบแนวทางในการ

พัฒนาการบรหิารจัดการองคก์าร

ของหน่วยงานภสครัฐ ตามวธิกีาร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

28 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานกพร.

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูและ

เผยแพรคู่ม่อืส าหรับประชาชน

ในการอนุมัตอินุญาต ซึง่เป็น

การด าเนนิการตาม

พระราชบญัญัตกิารอ านวย

ความสะดวกในการพจิารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ท าใหป้ระชาชนไดรั้บ

ทราบถงึขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารรายการ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึชอ่ง

ทางการใหบ้รกิารของ

หน่วยงานภาครัฐ อยา่งชดัเจน 

และสามารถเตรยีมความพรอ้ม

กอ่นรับบรกิารไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.info.go.t

h/

เป็นความรว่มมอืกับส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดจิทัิล(องคก์าร

มหาชน) กับหน่วยงานของรัฐที่

เกีย่วขอ้ง

https://www.info.go.th/
https://www.info.go.th/


29 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานกพร.
ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการใหบ้รกิาร

ภาครัฐแกน่ติบิคุคล

แบบเบ็ดเสร็จทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(Biz 

Portal)

ระบบการใหบ้รกิารภาครัฐแก่

บคุคลแบบเบ็ดเสร็จทาง

อเิล็กทรอนกิส ์เป็นระบบ

แพลตฟอรม์ดจิทัิลกลางในการ

ขออนุมัต ิอนุญาตแบบ

เบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนกิส ์

ใหค้รอบคลมุการออกหนังสอื

รับรอง ใบอนุญาต หรอืเอกสาร

ตา่ง ๆ ซึง่ด าเนนิการใหบ้รกิาร

ใบอนุญาตใหส้ามารถใหบ้รกิาร

ขออนุมัต ิอนุญาตแบบ

เบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนกิสท์ีม่ ี

ความสะดวก งา่ย และเชือ่ถอืได ้

 สามารถเชือ่มโยงระบบ

ฐานขอ้มลูและระบบการ

ใหบ้รกิารทางอเิล็กทรอนกิส์

ของหน่วยงานทีม่ขีอ้มลู

อเิล็กทรอนกิสแ์ละมคีวามพรอ้ม

ใหเ้ชือ่มโยงได ้และสามารถ

เชือ่มโยงเขา้กับแพลตฟอรม์

กลางตา่ง ๆ ของภาครัฐหรอื

ภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://biz.govchann

el.go.th/

เป็นความรว่มมอืกับส านักงานหัฒ

นารัฐบาลดจิทัิล(องคก์ารมหาชน)

 กับหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

30 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานกพร.

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ สาขา

บรกิารภาครัฐ 

ประเภทยกระดบัการ

อ านายความสะดวก

ในการใหบ้รกิาร

เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนให ้

หน่วยงานภาครัฐยกระดบัการ

ใหบ้รกิารเพือ่อ านวยความ

สะดวกใหแ้กป่ระชาชน ทัง้การ

ยกเลกิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ที่

ไมจ่ าเป็นหรอืเป็นอปุสรรคตอ่

การใหบ้รกิาร ลดขัน้ตอน ลด

ระยะเวลาและน าระบบ

อเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการ

ใหบ้รกิาร ซึง่สง่ผลใหก้าร

บรกิารประชาชนมคีวามสะดวก 

รวดเร็ว ลดคา่ใชจ้า่ย มชีัน้ตอน

การใหบ้รกิารทีช่ดัเจนและ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.c

om/file/d/1 

RSirde9Kboxtskt8n6e

mwsD-

YS8KMutnd/view?usp

=sharing

เป็นรางวลัทีส่ง่สรมิการพัฒนาการ

ใหบ้รกิารของภาครัฐตามคูม่อื

ส าหรับประชาชน ใหท้ างานงาน

อยา่งโปรง่ใสเสรมิสรา้งธรรมาภิ

บาล

31 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

32 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ค าสัง่ส านักงานฯ ที ่

78/2563 เรือ่ง แตง่ตัง้

คณะท างาน

ขบัเคลือ่นการป้องกัน

และปราบปรามการ

ทจุรติและสง่เสรมิ

คณุธรรมสรา้งความ

โปรง่ใสของ

ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

https://biz.govchannel.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/


33 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

และการสง่เสรมิ

คณุธรรมสรา้งความ

โปรง่ใส ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการ

ทจุรติ ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ 2560 - 2564) 

และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

34 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตักิารป้องกัน

 และปราบปรามการ

ทจุรติและการสง่เสรมิ

คณุธรรม สรา้งความ

โปรง่ใส ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการ

ทจุรติ ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 ส าหรับรอบระยะเวลา

 6 เดอืน (1 ตลุาคม 

2563 - 31 มนีาคม 

2564)

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

35 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติใน

ความโปรง่ใส ของ

การใชต้ าแหน่งหนา้ที่

และอ านาจ ของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

36 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรใ่นรปูแบบ

 Infographic

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/


37 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรใ่น

รปูแบบอืน่ๆ 

นอกเหนอืจาก 

Infographic

1. แนวทางการ

สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

2. การเสรมิสรา้งแนว

ทางการปฎบิตั ิ

ราชการของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีาใหเ้กดิความ

โปรง่ใสและป้องกัน

การทจุรติ

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

38 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานขอ้มลูการ

รอ้งเรยีนกรณีเกดิการ

ทจุรติและประพฤต ิมิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

39 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แบบรายงานความ

คบืหนา้การ

ด าเนนิงานตอ่ขอ้

รอ้งเรยีน กรณี

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

กระท าการทจุรติใน

ภาครัฐของส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา ประจ าเดอืน

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

40 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา (ค าขอ

รอ้งเรยีน เรือ่ง "การ

ทจุรติ และประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที ่

ของส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา")

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

41 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับฟังควาเห็นทาง

กฎหมาย (รา่ง

กฎหมายทีจั่ดใหม้กีาร

รับฟัง หลกัเกณฑใ์น

การรับฟัง และ

สรปุผลการรับฟัง

ความเห็น)

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/


42 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

กระทูแ้สดงความ

คดิเห็นเรือ่งกฎหมาย

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

43 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

1. แผนการปฏบิตังิาน

และแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ ประจ าปี

งบประมาน พ.ศ. 2564

2. รายงานผลการใช ้

จา่ยเงนิงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

44 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรก่าร

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดุ

1. ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา เรือ่ง 

เผยแพร่

2. ประกาศตา่ง ๆ ที่

เกีย่วกับการจัดซือ้จัด

จา้ง/จัดหาพัสดุ

3.สรปุผลการจัดซือ้

จัดจา้งประจ าเดอืน

ตา่งๆ

1. เพือ่เป็นการป้องกันการ

ทจุรติของส านักงานฯ 2. เพือ่

เป็นการใหบ้รกิารประชาชน 3. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

45 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน 

(ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการ

ขดักันระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กับประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่ใหข้า้ราชการและ

เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ. 

ปฏบิตังิานอยูบ่นพืน้ฐานของ

การเป็นขา้ราชการทีด่ ีมคีวาม

ซือ่สตัย ์สจุรติ โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้และปฏบิตังิาน

โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิโดยปฏบิตั ิ

ตอ่ขา้ราชการหรอืผุข้อรับ

บรกิารดว้ยความเสมอภาค

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go

.th/sites/default/files/

attachment/page/ae

nwthaangkaarpngka

nkaarkhadphlpraoyc

hn.pdf

46 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน 

(ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

ในการด าเนนิงาน

ส านักงาน ก.พ. มหีนา้ที่

เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่

กระทรวง กรม เกีย่วกับ

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ

แนวทางการบรหิารทรัพยากร

บคุคลภาครัฐ จงึตอ้งมกีารให ้

ค าปรกึษาแนะน า แลกเปลีย่น

ระหวา่งสว่นราชการกับ

ส านักงาน ก.พ. โดยจ าแนก

ผูรั้บผดิชอบตามกระทรวง/กรม

 อยา่งใกลช้ดิ และสามารถ

ตดิตอ่ประสานงานไดต้ลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go.t

h/sites/default/files/a

ttachment/page/aen

wthaangkaaraihphum

iiswnaidswnesiiymiis

wnrwm.pdf

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf


47 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน 

(ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เป็นแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้

เพือ่ใหข้า้ราชการและ

เจา้หนา้ทีข่องส านักงาน ก.พ. 

ทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบหรอื

เกีย่วขอ้งกับการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่

ส านักงาน ก.พ. สามารถ

ด าเนนิการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกัน และชว่ยแกไ้ขปัญหา

ของผูร้อ้งเรยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go.t

h/sites/default/files/a

ttachment/page/aen

wthaangkaarcchadkaa

reruuengrngeriiynkaar

thucchrit.pdf

48 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการปฏบิตั ิ

หนา้ที ่ผา่นทางระบบ

เป็นมาตรการในการตรวจสอบ

ความโปรง่ใสในการปฏบิตั ิ

หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีใ่นสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://complaint.oc

pb.go.th/

49 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการปฏบิตั ิ

หนา้ทีต่ามแบบฟอรม์

ทีส่ามารถดาวนโ์หลด

บนเว็บไซต ์สคบ.

เป็นมาตรการในการตรวจสอบ

ความโปรง่ใสในการปฏบิตั ิ

หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีใ่นสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go

.th/

 download/article/

 

article_2021032316

1257.pdf

50 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศ สคบ. 

เรือ่ง นโยบายการ

ก ากับดแูลองคก์ารทีด่ ี

 ของ สคบ. ประจ าปี

งบประมาณ 2564

เป็นมาตรการในการป้องกัน

การทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go

.th/

 

download/article/arti

cle

 

_20210429195133.

pdf

51 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแผยแพรคู่ม่อืการ

จดทะเบยีน

 การประกอบธรุกจิ

ขายตรง

เป็นมาตรการในการตรวจสอบ

ความโปรง่ใสในการปฏบิตั ิ

หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีใ่นสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go

.th/

 download/article/

 

article_2019100310

5410.pdf

52 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแผยแพรคู่ม่อืการ

จดทะเบยีน

 การประกอบธรุกจิ

ตลาดแบบตรง

เป็นมาตรการในการตรวจสอบ

ความโปรง่ใสในการปฏบิตั ิ

หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีใ่นสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go

.th/download/article/

article_2019100310

5357.pdf

53 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการพเิศษ 

เพือ่ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางประกาศ

เกีย่วกับการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

เพือ่แสดงประกาศตามที่

หน่วยงานจะตอ้งด าเนนิการ

ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและบรหิารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2561

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ประกาศจัดจา้ง

http://www.rdpb.go.t

h/th/News/Lastest-Pr

ocurement-c237 

 ประกาศจัดซือ้

http://www.rdpb.go.t

h/th/News/Lastest-

Procurement-c242

54 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการพเิศษ 

เพือ่ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนผา่นเว็บไชต์

ส านักงาน กปร.

เพือ่เพิม่ชอ่งทางใหบ้คุคล

ท่ัวไปสามารถรอ้งทกุข ์

รอ้งเรยีนมายังศนูยป์ฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rdpb.go.t

h/th/Office/Complai

nt

https://complaint.ocpb.go.th/
https://complaint.ocpb.go.th/
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
http://www.rdpb.go.th/th/Office/Complaint
http://www.rdpb.go.th/th/Office/Complaint
http://www.rdpb.go.th/th/Office/Complaint


55 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการพเิศษ 

เพือ่ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

กระดานถามตอบใน

หนา้เว็บไซต์

ส านักงาน กปร.

เพือ่ใหบ้คุคลท่ัวไปสามารถ

สอบถามขอ้มลูตา่งๆได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rdpb.go.t

h/th/webboard

56 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการพเิศษ 

เพือ่ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่

ส านักงาน กปร.

เพือ่แสดงขอ้มลูชอ่งทางการ

ตดิตอ่ส านักงาน กปร.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. 

http://www.rdpb.go.t

h/th/Office/ตดิตอ่

เรา-c81  2.เบอรโ์ทร 

0-2447-8500-6

  โทรสาร : 

0-2447-8562

57 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีบ่ี

โอไอ

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไป

สามารถรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีบ่ี

โอไอไดโ้ดยตรง แยกไปจาก

ชอ่งทางรอ้งเรยีนเรือ่งท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.co.t

h/index.php?page=

anticorruption&lang

uage=th

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน

58 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบ

ตรวจสอบสถานภาพ

เอกสารทาง Internet 

(Doc Tracking)

การใหบ้รกิารผูไ้ดรั้บการ

สง่เสรมิการลงทนุใหส้ามารถ

ตรวจสอบความคบืหนา้ของ

เอกสารทีย่ืน่ตอ่ BOI ไดด้ว้ย

ตนเอง เพือ่ลดการพบปะตดิตอ่

กับเจา้หนา้ทีข่องส านักงาน

กอ่ใหเ้กดิความสมัพันธอ์ันด ี

และอาจจะกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

ในภายหลงั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://doctracking.b

oi.go.th/

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน

59 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบการ

ยืน่ค าขอรับการ

สง่เสรมิผา่นระบบงาน

สนับสนุนงานสง่เสรมิ

การลงทนุ 

(e-Investment 

Promotion)

ระบบยืน่ค าขอรับการสง่เสรมิ

แบบออนไลน ์เพือ่ความสะดวก

และรวดเร็วในการปฏบิตังิาน 

เพือ่ลดภาระงานตา้นเอกสาร 

และการขอเอกสารช า้ซอ้นของ

ส านัก เพือ่ลดการพบปะ

เจา้หนา้ทีก่ับผูข้อรับการสง่เสรมิ

 อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ เชน่ 

การเลอืกปฏบิตั ิและเรยีกเรยีก

รับผลประโยชนห์รอืเรยีกรับคา่

ด าเนนิการในการพจิารณาเป็น

กรณีพเิศษ รวดเร็วกวา่ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.go.t

h/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน

60 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการออก

บตัรสง่เสรมิออนไลน์ 

ระบบงานบตัรสง่เสรมิ

(Promotion 

Certificate System)

เป็นระบบทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิ

การลงทนุสามารถยืน่แบบ

ประกอบการขอรับการสง่เสรมิ

ออนไลน ์พรอ้มเอกสารที่

ก าหนดผา่นระบบงานบตัร

สง่เสรมิภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ลดการพบปะเจา้หนา้ที่

กับผูข้อรับการสง่เสรมิอาจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติ เชน่ การ

เลอืกปฏบิตั ิและเรยีกเรยีกรับ

ผลประโยชน ์หรอืเรยีกรับคา่

ด าเนนิการในการพจิารณาเป็น

กรณีพเิศษรวดเร็วกวา่ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.go.t

h/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน

http://www.rdpb.go.th/th/webboard
http://www.rdpb.go.th/th/webboard
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://doctracking.boi.go.th/
https://doctracking.boi.go.th/


61 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการขอ

อนุญาต น าชา่งฝีมอื

ผูช้ านาญการตา่งชาติ

เขา้มาใน

ราชอาณาจักร ดว้ย

ระบบ Single Window 

for Visa and Work 

Permit

ระบบงาน Single Window for 

Visa and Work Permit เป็น

ระบบงานใหบ้รกิารแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบ Single

 Entry ในการยืน่ค ารอ้งและ

เอกสารประกอบการพจิารณา

แบบออนไลน ์ของทัง้ 3 

หน่วยงานในคราวเดยีว ไดแ้ก ่

ส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

(สตม.) และกรมการจัดหางาน 

เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผูป้ระกอบการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.ge.t

h/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไชตห์ลกัของหน่วยงาน

62 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการขอใช ้

สทิธปิระโยชน์

ทางดา้นภาษี (e-Tax)

เป็นระบบการยืน่ขอใชส้ทิธแิละ

ประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บคุคลแบบออนไลน ์โดยบรษัิท

ฯ จะตอ้งด าเนนิการกรอก 

ตรวจสอบและปรับปรงุขอ้มลู

ใหถ้กูตอ้งดว้ยตนเองรับรอง

ของผูต้รวจสอบบญัชผีา่นทาง

ระบบโดยตรง จากเดมิบรษัิท

ตอ้งยืน่ขอใชส้ทิธปิระโยชน์

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

โดยสง่แบบค าขอใชส้ทิธิ

ประโยชนม์ายังส านักงานซึง่

ตอ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยใน

การเดนิทาง หรอืตอ้งสง่แบบ

ค าขอตา่งๆ เป็นจ านวนมาก 

ดงันัน้ การน าระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์หรอื e-Tax เขา้

มาใหบ้รกิาร เพือ่ลดระยะเวลา 

และคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่

เอกสารและสามารถตดิตาม

สถานะค าขอไปยังผูรั้บผดิชอบ

โดยตรง ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมี

ความสะดวกทัง้ในดา้นการสง่

เอกสารและไมต่อ้งเสยีเวลา

เดนิทาง และเพือ่ลดการพบปะ

เจา้หนา้ทีก่ับบรษัิททีไ่ดรั้บการ

สง่เสรมิอาจกอ่ใหเ้กดิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.go.t

h/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน

63 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบ

อเิล็กทรอนกิสส์ าหรับ

งานสทิธแิละ

ประโยชนด์า้น

เครือ่งจักร (EMT)

ระบบใชว้ธิสีัง่ปลอ่ยเครือ่งจักร

และอปุกรณ์ดว้ยระบบ

อเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์

(Electronic Machine Tracking 

System Online) หรอื EMT 

ONLINE ซึง่เป็นระบบแบบไร ้

เอกสารสามารถท างานได ้

ตลอดเวลา เพือ่ลดการพบปะ

ตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงาน กอ่ใหเ้กดิ

ความสมัพันธอ์ันด ีและอาจจะ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติในภายหลงั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.so.th

/un/boi 

_online_services_for

m

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน



64 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบ

ฐานขอ้มลู RMTS 

ONLINE (Raw 

Material Tracking 

System)

ระบบงานใหบ้รกิารสัง่ปลอ่ย

และตดับญัชวีตัถดุบิดว้ยระบบ

คอมพวิเตอรใ์หก้ับบรษัิทที่

ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ

จากส านักงานตามสทิธิ

ประโยชนท์ีไ่ดรั้บคอื มาตรา 

36(1), (2) และมาตรา 30 

เพือ่ใหบ้รษัิทไดรั้บการบรกิารที่

สะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง และมี

ประสทิธภิาพ และเพือ่ลดการ

พบปะตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงาน กอ่ใหเ้กดิ

ความสมัพันธอ์ันด ีและอาจจะ

กอ่ใหเ้กดิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.ge.t

h/un/boi _online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน

65 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน ในเรือ่ง 

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

จัดใหม้กีารเผยแพรน่โยบาย

การป้องกันการทจุรติ และความ

โปรง่ใส องคก์รคณุธรรม สู่

สาธารณะ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.national

health.or.th/sites/def

ault/files/upload_file

s/O43_64_Moral_Pr

omotion_Report_25

63.pdf

เผยแพร ่ขอ้มลูการประเมนิ ITA 

ผา่นเว็บไซด ์สช. โดยขอ้มลู

เขา้ถงึไดง้า่ยไมซ่บัซอ้น

66 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน ในเรือ่ง 

มาตรการพัฒนา

ระบบงาน

เพือ่ลดขัน้ตอนระบบงานของ 

สช. ใหม้กีารด าเนนิการผา่น

ระบบอเิลกทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.national

health.or.th/sites/def

ault/files/upload_file

s/O43_64_Moral_Pr

omotion_Report_25

63.pdf

พัฒนาปรับปรงุระบบงานตา่งๆ 

ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์จัดใหม้ี

การจา่ยเงนิผา่นทาง E payment 

เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 และชว่ยลดขัน้ตอนอันจะน าไปสู่

การเกดิปัญหาทจุรติ

67 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการสขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สช.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางของ

ผูรั้บบรกิารในการน าไป

ปรับปรงุพัฒนาการด าเนนิงาน

ของ สช.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.national

health.or.th/index.ph

p/th/form/complain

ไดรั้บทราบปัญหาตา่งๆ จาก

ผูรั้บบรกิาร โดยเฉพาะหากพบขอ้

สงสยั การทจุรติของเจา้หนา้ที ่ซึง่

เป็นประโยชนใ์นการน าไป

ปรับปรงุแกไ้ข

68 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต ิ(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Q&A ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.

police.go.th/ppb/?cat

=138/

69 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต ิ(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืหรอืมาตรฐาน

การใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.

police.go.th/ppb/?cat

=117

70 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต ิ(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E–Service ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.

police.go.th/ppb/?cat

=120

71 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต ิ(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.

police.go.th/ppb/?cat

=121

https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain
https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain
https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain


72 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต ิ(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSfb1mnJkMX6irHy0

_TYsNi-

wIwM3AoT0v2g4Ggak

rFv3FT4Aw/viewform

73 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต ิ(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.

police.go.th/ppb/?cat

=125

74 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต ิ(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติของ

ผูบ้รหิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.

police.go.th/ppb/?cat

=76

75 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนของ

ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://complaint.onw

r.go.th/

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนไดทั้ง้

เรือ่งเจา้หนา้ทีท่จุรติประพฤตมิิ

ชอบและขอ้รอ้งเรยีนตามภารกจิ

ของหน่วยงาน

76 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

แบบสอบถามความ

พงึพอใจตอ่การ

ใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAI

pQLSf1XCLl75AWd

qPW0v3x-

hqXZOsTTTvoHh6y

W57A1F0fmYSwIg/

viewform

เพือ่สอบถามถงึความพงึพอใจตอ่

การใหบ้รกิารของหน่วยงานเพือ่

น าไปปรับปรงุ

77 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://itas.nacc.go.t

h/

หน่วยงานเขา้รว่มการประเมนิ

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2562

78 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์อง

ราชการ ส านักงาน

ทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

INFOCENTER45/45

76/

เป็นความรว่มมอืกับส านักงาน

ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี

79 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ
เครือ่งมอือืน่ ๆ

แตง่ตัง้คณะกรรมการ

แกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของมวลชน

ประจ าส านักงาน

ทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.

com/file/d/1bnN0ltQi

eNRVfxdVIJ_pbCV8

XJc5oXyU/view

เพือ่รว่มกันแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของมวลชน

 ทีเ่กีย่วขอ้งกับภารกจิ หนา้ทีแ่ละ

อ านาจของส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

80 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

ตา่ง ๆ ดา้นสง่เสรมิ

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://acoc.onwr.go.t

h/index.php/2019-

06-13-09-56-

05/2019-11-01-01-

14-40

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการในการ

ด าเนนิงานและป้องกัน

 การทจุรติประพฤตมิชิอบ

http://complaint.onwr.go.th/
http://complaint.onwr.go.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://itas.nacc.go.th/
https://itas.nacc.go.th/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER45/4576/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER45/4576/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER45/4576/
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40


81 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

Thai Water Plan 

(TWP)
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://twp.onwr.go.t

h/public_dashboard.

php

มกีารเปิดใชง้านแลว้ และพัฒนา

ปรับปรงุตาม

 ความตอ้งการของผูใ้ชง้านควบคู่

กัน โดยสามารถ

 ใชเ้รยีกดขูอ้มลูสรปุภาพรวม

ความกา้วหนา้โครงการได ้

หลากหลายมติ ิทัง้การแสดงสรปุ

ขอ้มลูโครงการจ าแนกตาม

ประเภทและตามจังหวดั โดย

ผูใ้ชง้านสามารถปรับเปลีย่น

เงือ่นไขการคดักรองขอ้มลูสรปุ

ตามทีส่นใจได ้เชน่ คดักรองตาม

หน่วยงาน, จังหวดั,ลุม่น ้า และ

สถานะการด าเนนิงาน เป็นตน้

82 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐดว้ย

วธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

www.gprocurement.

go.th/new_index.ht

ml

ระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ย

วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสช์ว่ยเพิม่

ความโปรง่ใสของการจัดซือ้

 จัดจา้งและสง่เสรมิการแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม

 โดยกรมบญัชกีลาง

83 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานบรหิารและ

พัฒนาองคค์วามรู ้

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืหรอืแนวทางการ

ด าเนนิงานตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานใชเ้ป็น

แนวทางในการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนของ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.okmd.or.

th/upload/pdf/Compl

aint-manual-64.pdf

84 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานบรหิารและ

พัฒนาองคค์วามรู ้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมคณุธรรม

และความโปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.okmd.or.

th/upload/pdf/2564/

pdf/O42-64.pdf

85 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานบรหิารและ

พัฒนาองคค์วามรู ้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

สือ่สารกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.okmd.or.

th/contact/

86 ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานปลดัส านัก

นายกรัฐมนตรี

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

e-Services PSC
ชอ่งทางการบรกิารรับเรือ่งราว

รอ้งทกุขข์องประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.opm.go

.th/opmportal/index.

asp?pageid=1557

ชอ่งทางการบรกิารรับเรือ่งราว

รอ้งทกุขข์องประชาชน 3 ชอ่งทาง

 1. PSC 1111 (Mobile Application)

 2. ไปรษณีย ์ตู ้ปณ. 1111 3. Call 

Center 1111

87 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พระพทุธศาสนา

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดสรรงบประมาณ

เงนิอดุหนุนการบรูณ

ปฏสิงัขรวดั เป็น

ประเภทเงนิอดุหนุน

เฉพาะกจิ

1.การเบกิจา่ยงบประมาณ

เป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ีย่ ืน่

ค าขอ 2.ไมม่ชีอ่งทางการ

ร่ัวไหลของการเบกิจา่ย

งบประมาณ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ประกาศส านักงาน

พระพทุธศาสนา

แหง่ชาต ิเรือ่ง 

แนวทางปฏบิตักิาร

เบกิจา่ยเงนิ

งบประมาณงบเงนิ

อดุหนุน ประเภทเงนิ

อดุหนุนเฉพาะกจิ

88 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พระพทุธศาสนา

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-service ใน

กระบวนงานการขอ

หนังสอืน าวซีา่

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับ

ประชาชนไมต่อ้งเดนิทางมายืน่

ค าขอหนังสอืน าวซีา่ที่

ส านักงานพระพทุธศาสนา

แหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://onab.go.th/th

/content/category/in

dex/id/498

เป็นการเพิม่ชอ่งทางในการยืน่ค า

ขอหนังสอืน าวซีา่

https://twp.onwr.go.th/public_dashboard.php
https://twp.onwr.go.th/public_dashboard.php
https://twp.onwr.go.th/public_dashboard.php
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
http://www.okmd.or.th/contact/
http://www.okmd.or.th/contact/
https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557
https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557
https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557
https://onab.go.th/th/content/category/index/id/498
https://onab.go.th/th/content/category/index/id/498
https://onab.go.th/th/content/category/index/id/498


89 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิงานตาม

มาตรฐานสากลเชน่ 

ISO/IEC 20000, 

ISO/IEC 27001

เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ

ควบคมุและดแูลใหก้าร

ปฏบิตังิานตา่งๆภายในเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สามารถตรวจสอบหรอืตดิตาม

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามขัน้ตอน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dga.or.t

h/wp-

content/uploads/202

1/01/DGA-ISO.jpg

เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน และสง่

ใหบ้รกิารอยา่งมมีาตรฐาน

90 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity &. 

Transparency 

Assessment : ITA)

เป็นกรอบและแนวทางในการ

ปฏบิตัแิผนงานภายใน

ส านักงานใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพและหลกัการณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dga.or.t

h/document-

sharing/dga-

3263/oit/

กฎหมายบงัคบั

91 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตข์อ้มลูเปิด

ภาครัฐ

เป็นศนูยก์ลางในการเขา้ถงึ

ขอ้มลูเปิดภาครัฐของประเทศที่

ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://data.go.th

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูทีใ่ห ้

หน่วยงานของรัฐตา่ง ๆ น าขอ้มลู

มาเปิดเผยตามโดเมนประเภท

ตา่ง ๆ ชว่ยเรง่ใหเ้กดิการ 

Digitization ของหน่วยงาน

92 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตภ์าษีไปไหน

เป็นแหลง่ขอ้มลูเปิดส าหรับ

ขอ้มลูงบประมาณและการ

จัดซือ้จัดจา้ง จาก ส านักงาน

งบประมาณ กรมบญัชกีลาง

และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

 พรอ้มสถานะรายงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://govspending.

data.go.th

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูน าเสนอ

เกีย่วกับงบประมาณและสถานะ

ของการจัดซือ้จัดจา้งในโครงการ

ตา่ง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ใหเ้ขา้ใจ

ไดง้า่ยและสะดวกในการคน้หา

93 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซต ์CitizenInfo 

ส าหรับเจา้หนา้ที่

ภาครัฐ

เป็นแหลง่ขอ้มลูส าหรับ

เจา้หนา้ทีรั่ฐทีใ่หบ้รกิาร

ประชาชนสามารถอัพเดต

ขอ้มลูสถานที ่กระบวนงานและ

เอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอ้กับ

 ปชช. กอ่นเขา้ไปตดิตอ่ที่

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://citizen.info.g

o.th/backend/

เพือ่เป็นชอ่งทางใหเ้จา้หนา้ที่

สามารถใหข้อ้มลูกับ ปชช. และ

ตรวจสอบความพงึพอใจของ 

ปชช. ตอ่การใหบ้รกิารในพืน้ที่

ส านักงาน ลดเวลาและอ านวย

ความสะดวกใหก้ับ ปชช. ได ้

พจิารณาขอ้มลูกอ่นเขา้ไปตดิตอ่

ทีส่ านักงาน

94 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูยก์ลาง

บรกิารภาครัฐส าหรับ

ประชาชน

เป็นแหลง่รวบรวมเว็บไซต์

ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิาร

ขอ้มลูตา่ง ๆ ของหน่วยงาน

ภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.govcha

nnel.go.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐ

ตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและด าเนนิการ

รว่มกัน

95 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซต ์e-Gov Portal
เป็นแหลง่รวบรวมบรกิาร 

e-Service ของหน่วยงานภาครัฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.egov.go

.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐ

ตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและด าเนนิการ

รว่มกัน

96 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูยร์วม

ขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่

ราชการ

เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูของ

คูม่อืบรกิารประชาชนจาก

หน่วยงานตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://info.go.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐ

ตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและด าเนนิการ

รว่มกัน

97 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยก์ลางขอ้มลูให ้

ธรุกจิตดิตอ่ราชการ

แบบเบ็ดเสร็จ ครบ

วงจร ณ จดุเดยีว

เป็นชอ่งทางการใหบ้รกิารภาค

ธรุกจิส าหรับเอกสารตา่ง ๆ หรอื

ใบค าขอทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://biz.govchann

el.go.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐ

ตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและด าเนนิการ

รว่มกัน

https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://data.go.th/
https://govspending.data.go.th/
https://govspending.data.go.th/
https://citizen.info.go.th/backend/
https://citizen.info.go.th/backend/
https://www.govchannel.go.th/
https://www.govchannel.go.th/
https://www.egov.go.th/
https://www.egov.go.th/
https://info.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/


98 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานสง่เสรมิการ

จัดประชมุและ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการกลไกการ

เผยแพรข่อ้มลูตอ่

สาธารณะผา่น

เว็บไซตข์องหน่วยงาน

เพือ่เป็นกรอบแนวทางการ

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสา่รและให ้

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งน าไป

ปฎบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน และใหป้ระชาชนไดรั้บ

รูข้อ้มลูขา่วสารทีส่มบรูณ์ได ้

รับทราบการท างานของ

ส านักงาน รวมทัง้มสีว่นรว่มใน

การตรวจสอบการปฎบิตังิาน

ของส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://bit.ly/3vDBv

Mw
เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

99 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานสง่เสรมิการ

จัดประชมุและ

นทิรรศการ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติ

เพือ่สรา้งความโปรง่ใสในการ

ท างานของผูป้ฏบิตังิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.busines

seventsthailand.co

m/th/complaint/corr

uption

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

100 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานสง่เสรมิการ

จัดประชมุและ

นทิรรศการ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การท า 

e-Service:Request for

 Support เพือ่ยืน่

ขอรับการสนับสนุนใน

ประเทศ

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ห ้

ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขอรับ

สนับสนุนสามารถขอรับ

สนับสนุนไดผ้า่นเว็บ

แอปพลเิคชัน่ของสสปน. ที่

สามารถตรวจสอบผลพจิารณา

และตดิตามสถานะการขอรับ

สนับสนุนในรปูแบบออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://rfs.businesse

ventsthailand.com/?

team=Domestic

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็นการลดสนิบน

101 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานสง่เสรมิการ

จัดประชมุและ

นทิรรศการ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การท า 

e-Service:Request for

 Support เพือ่ยืน่

ขอรับการสนับสนุนใน

ตา่งประเทศ

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ห ้

ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขอรับ

สนับสนุนสามารถขอรับ

สนับสนุนไดผ้า่นเว็บ

แอปพลเิคชัน่ของสสปน. ที่

สามารถตรวจสอบผลพจิารณา

และตดิตามสถานะการขอรับ

สนับสนุนในรปูแบบออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://rfs.businesse

ventsthailand.com/?

team=International

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็นการลดสนิบน

102 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานสง่เสรมิการ

จัดประชมุและ

นทิรรศการ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร

เป็นคูม่อืใหผู้ท้ีต่อ้งการขอรับ

การสนับสนุนไดรั้บทราบ

ขัน้ตอนและวธิกีารขอรับการ

สนับสนุน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.busines

seventsthailand.co

m/th/about-

us/service-standard-

guide

เพือ่ใหก้ารขอรับการสนับสนุน

สะดวกผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

และลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็นการลดสนิบน

103 ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาต ิ

(สศช.)

การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการเพิม่การ

ประเมนิและยกระดบั

คณุธรรม จรยิธรรม

เพือ่ตา้นทจุรติใน 

สศช. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่พัฒนา สศช. ใหเ้ป็น

องคก์รบรหิารงานทีย่ดึมัน่ใน

หลกัธรรมาภบิาลและสนับสนุน

การป้องกันและตอ่ตา้นการ

ทจุรติในทกุรปูแบบตลอดจน

พัฒนาบคุลากร สศช.ใหม้คีวาม

เขา้ใจ ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม 

และมจีติส านกึตอ่ตา้นการ

ทจุรติทกุรปูแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nesdc.g

o.th/main.php?filena

me=anti coruption

ตดิตอ่ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้น

การทฺจรติ สศช. โทร 0 2280 4085

 ตอ่ 5419-5422 หรอื Email. 

Ethics@nesdc.go.th

https://bit.ly/3vDBvMw
https://bit.ly/3vDBvMw
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https://rfs.businesseventsthailand.com/?team=International
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