
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพเรอื

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การยืน่บัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ 

กรณีด ารงต าแหน่ง

ครบ ๓ ปี

เพือ่จัดเก็บเป็นขอ้มลูไว ้

ส าหรับการตรวจสอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019112

5181416109/list?

ด าเนนิการ พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.

๒๕๖๑

2
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพเรอื

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การยืน่บัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ 

กรณีเขา้รับต าแหน่ง

และกรณีพน้จาก

ต าแหน่ง

เพือ่จัดเก็บเป็นขอ้มลูไว ้

ส าหรับการตรวจสอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019120

217060488/list?

ด าเนนิการ พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.

๒๕๖๑

3
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพเรอื การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่ยกระดับคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึง่เป็นมาตรการ

ป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ ที่

หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ

จะตอ้งด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://itas.nacc.go.th

/report/rpt0301?Year

=2020&MinistryId=2&

ScopeDimId=

ในปี งป.๖๓ ทร.มผีลคะแนน

การประเมนิ รอ้ยละ ๙๒.๖๐ สงู

กวา่เกณฑท์ีก่ าหนดการ

ประเมนิไว ้รอ้ยละ ๘๕

4
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพเรอื

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของ ทร. ประจ าปี งป.

๖๔

เพือ่ปลกูฝังคา่นยิม ทัศนคตทิี่

ดแีละปลกุจติส านกึใหม้ี

คณุธรรม ลดปัญหาการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ เสรมิสรา้ง

ความรว่มมอืของหน่วยงาน 

และเครอืขา่ยระหวา่งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

และองคก์รตามรัฐธรรมนูญใน

การป้องกนัและเฝ้าระวงัมใิห ้

เกดิการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ หรอืละเวน้การปฏบิัต ิ

หนา้ทีโ่ดยมชิอบ เสรมิสรา้ง

กลไกระบบการตรวจสอบ 

ถว่งดลุ มาตรการในการ

ตอ่ตา้นและปราบปรามการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

แผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของ ทร. ประจ าปี งป.
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

5
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพเรอื

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติของ 

ทร. ประจ าปี งป.๖๔

เพือ่แสดงเจตจ านงสจุรติและ

ความมุง่มั่นตัง้ใจในการบรหิาร

ราชการโดยใชห้ลักธรรมาภิ

บาล สามารถตรวจสอบการ

บรหิารงาน และการปฏบิัต ิ

หนา้ทีข่องก าลังพล ทร.ใหม้ี

คณุธรรม จรยิธรรมเป็น

แบบอยา่งทีด่ ีมคีวามเป็น

ธรรมและโปรง่ใสสามารถ

ตรวจสอบได ้สรา้งความ

เชือ่มั่นแกผู่รั้บรกิาร ผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี และประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติของ 

ทร. ประจ าปี งป.64

ก าหนดรายงานให ้ศปท.กห.

ทราบ ตามวงรอบ (วงรอบที ่๑ 

ภายใน ก.พ. และวงรอบที ่๒ 

ภายใน ก.ค.)

6
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพเรอื

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

จัดการเรยีนการสอน

หลักสตูรดา้นทจุรติ

ศกึษา โดยสอดแทรก

ไวใ้นการศกึษา การ

อบรม และการ

ฝึกอบรมหลักสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

หลักสตูรอดุมศกึษา 

และหลักสตูรตาม

แนวทางการรับ

ราชการทหาร

เพือ่ปลกูฝังและสรา้ง

วฒันธรรมตอ่ตา้นการทจุรติให ้

สามารถแยกแยะไดว้า่ส ิง่ใด

เป็นประโยชน์สว่นตน หรอืสิง่

ใดเป็นประโยชน์สว่นรวม มี

ความละอายและเกรงกลัวทีจ่ะ

ไมก่ระท าการทจุรติ และไม่

ทนตอ่การทจุรติทกุรปูแบบ

ผา่นสถาบันการศกึษา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
อนุมัต ิทร.หลักสตูร

ตา้นทจุรติ

บรรจหุลักสตูรดา้นทจุรติศกึษา

ในกลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่

หลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จ านวน ๒ หลักสตูร หลักสตูร

อดุมศกึษา จ านวน ๑๐ 

หลักสตูร และหลักสตูรกลุม่

ทหารและต ารวจ จ านวน ๖๓ 

หลักสตูร

7
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพเรอื

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้ง

ทกุขก์องทัพเรอื

เพือ่รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้ง

ทกุข ์แจง้เบาะแสการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.rongtook.

navy.mi.th/

เป็นชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

8
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพบก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฎระเบยีบ

ทีล่า้สมัย อาจ

กอ่ใหเ้กดิการเรยีกรับ

สนิบน

เพือ่ปรับปรงุกฎระเบยีบ ลด

กฎเกณฑท์ีเ่ป็นอปุสรรค และ

พัฒนาขดีความสามารถในการ

ปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

9
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพบก

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

ในสญัญา

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

ในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

สามารถปฏบิัตติามเงือ่นไข

หรอืขอ้ก าหนดในสญัญาได ้

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

10
กระทรวง

กลาโหม
กองทัพบก

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ก าหนดแนวทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุขข์อง

กองทัพบก รวมถงึขอความ

เป็นธรรม ขอความชว่ยเหลอื 

ขอความอนุเคราะห ์แสดง

ความคดิเห็น ตชิม และแจง้

เบาะแส เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กองทัพบก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

11
กระทรวง

กลาโหม

กองทัพอากา

ศ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ
สรา้งกระบวนการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เป็นรางวลัสง่เสรมิการท างาน

อยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

12
กระทรวง

กลาโหม

กองทัพอากา

ศ
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิการของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เสรมิสรา้งกระบวนการสง่เสรมิ

คณุธรรม และความโปรง่ใสใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.t

h/web/index.php/pag

e-main

13
กระทรวง

กลาโหม

กองทัพอากา

ศ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

หลักสตูร /องคค์วามรู ้

เพือ่การป้องกนัการ

ทจุรติ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้น

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

หลักสตูรตา้นทจุรติศกึษา ตาม

แนวทางการรับราชการของ

ทหาร ต ารวจ และหลักสตูรการ

ขัดกนัของผลประโยชน์สว่นตน

กบัสว่นรวม โครงการตามแผน

บรูณาการดา้นความมั่นคงใน

ชวิติของ ก าลังพล ทอ. ไดแ้ก ่

งานสทิธกิ าลังพล, เสรมิเกราะ

ก าลังพลใตปี้ก ทอ. และ

โครงการสง่เสรมิสขุภาพเชงิรกุ

14
กระทรวง

กลาโหม

กองทัพอากา

ศ
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

เพือ่สรา้งแนวทางในการ

บรหิารความเสีย่งการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.t

h/web/index.php/201

7-02-01-02-07-

02/2017-02-01-02-08-

4

การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติของ ทอ.ตามแผนปฏริปู

ประเทศ ดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ (พ.ศ.2561 - 

2565) ประเด็นปฏริปูที ่2 ดา้น

การป้องปรามและการประเมนิ

ความเสีย่งการทจุรติ

15
กระทรวง

กลาโหม

กองทัพอากา

ศ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สง่เสรมิคณุธรรม

และตอ่ตา้นการทจุรติ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้น

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.t

h/web/index.php/pag

e-main



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

16
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

บรรจไุวใ้นหลักสตูร

เพือ่ใหส้ถานศกึษาหรอืหน่วย

ทีเ่ปิดการศกึษาในสงักดั บก.

ทท. บรรจหุลักสตูรการเรยีน

การสอนรปูแบบการป้องกนั

การทจุรติ ตามแนวคดิแยก

ผลประโยชน์สว่นตนและ

ผลประโยชน์สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.t

h/images/PDF/protect

_corruption_64.pdf

17
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

สง่เสรมิและอบรม

เผยแพร่

เพือ่ใหข้า้ราชการในสงักดั 

บก.ทท. ทกุระดับมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในรปูแบบการ

ป้องกนัการทจุรติตาม

แนวความคดิแยกระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตนและผล

ประโยชสว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.t

h/images/PDF/protect

_corruption_64.pdf

18
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

อบรมศลีธรรมปลกูฝัง

ความดี

เพือ่ใหข้า้ราชการในสงักดั 

บก.ทท. มคีณุธรรมจรยิธรรม 

และคา่นยิมทีด่ใีนการตอ่ตา้น

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.t

h/images/PDF/protect

_corruption_64.pdf

19
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประสานความรว่มมอื

เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืกบั

หน่วยงานในสงักดัของ กห.

,ป.ป.ท. และ ป.ป.ช.ในการ

ปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.t

h/images/PDF/protect

_corruption_64.pdf

20
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เสรมิสรา้งเครอืขา่ย

เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการป้องกนั

และตอ่ตา้นการทจุรติของ 

บก.ทท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

21
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางบนระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

สรา้งความรว่มมอื การรอ้งทกุข์

 รอ้งเรยีน การมสีน่รว่มระหวา่ง

เครอืขา่ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติของ บก.

ทท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.edoc.rta

rf.mi.th./complaint/m

ain.php

22
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ยดึหลักธรรมาภบิาล

เพือ่ใหส้ว่นราชการในสงักดั 

นก.ทท. น ากรอบชีน้ าการ

ก าหนดนโยบายตามหลักธรร

มาภบิาลของการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี๑๐ หลัก

มาใชเ้ป็นแนวทางด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

23
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เสรมิสรา้งความ

โปรง่ใสในการ

พจิารณารา่ง กฎ 

ระเบยีบ ค าสัง่

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในทกุ

เรือ่งของกฎ ระเบยีบ ค าสัง่ทีม่ ี

การแกไ้ขหรอืยกรา่งใหม่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

24
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการการเผยแพร่

ขอ้มลูสารธารณะ

เพือ่สง่เสรมิใหส้ว่นราชการใน

 บก.ทท. เผยแพรข่อ้ลู

ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย

 การด าเนนิงาน ผา่นสือ่

ประชาสมัพันธข์องหน่วย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://csc.rtarf.mi.th

25
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการก าหนด

กลไกในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการ

ทจุรติ

เพือ่แตง่ตัง้คณะกรรมการและ

ก าหนดหนา้ทีใ่นการ

ด าเนนิการดา้นแผนงาน 

ควบคมุ ก ากบัดแูลและ

ตดิตามการด าเนนิงานของ

สว่นราชการในสงักดั บก.ทท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

26
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

สรา้งกลไกตรวจสอบ

เพือ่ใหม้คีูม่อืหรอืมาตรฐาน

การปฏบิัตงิานเพือ่ตวจสอบ

หรอืยับยัง้การทจุรติของหน่วย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

27
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

มาตรการสรา้ง

แรงจงูใจ

เพือ่ใหเ้กดิแรงจงูใจในการ

ปฏบิัตติามหลักธรรมาภบิาล

ของหน่วยโดยการยกยอ่งเชดิ

ชเูกรีต ิใหเ้ป็นหน่วยตัวอยา่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

28
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย
การประเมนิตา่ง ๆ พัฒนาและประเมนิ

เพือ่ใหส้ว่นราชการในสงักดั 

บก.ทท. มกีารวางแผน

พัฒนาการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติโดย

ด าเนนิการตากรอบการประเมนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

29
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

น าคดคีวามผดิมาเป็น

บทเรยีน

เพือ่ใหส้ว่นราชการในสงักดั 

บก.ทท. มกีารน าบทเรยีนจาก

คดคีวามผดิดา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบทีม่กีาร

ด าเนนิคดถีงึทีส่ดุแลว้มาเป็น

บทเรยีนในการปฏบิัตงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

30
กระทรวง

กลาโหม

กองบัญชากา

รกองทัพไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชี

ทรัพยส์นิ
เอาเป็นการปฏบิัตติามกฏหมาย ใชอ้ยูปั่จจบุัน

31
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

บรษัิทฯ เป็นไปดว้ยความ

โปรง่ใส ปลอดจากการทรุติ

และประพฤตมิชิอบในการ

ปฏบิัตงิาน และเพือ่ก าหนด

มาตรการ งดรับ/การให ้

ของขวญั ทรัพยส์นิหรอื

ประโยชน์อืน่ใด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/389-2021-04-

01-02-23-34

http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

32
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดเุกดิประโยชน์

สงูสดุตอ่บรษัิทฯ และ

สอดคลอ้งกบัหลักการความ

คุม้คา่ โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/394-2021-04-

01-06-05-43

33
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่เปิดโอกาสและสง่เสรมิให ้

มกีารรับฟังความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน และ

การมสีว่นรว่มของผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผา่น

ชอ่งทางตา่งๆ เพือ่ใหม้กีาร

ปรับปรงุและพัฒนาการ

ด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/393-2021-04-

01-06-04-28

34
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

บรษัิทฯ มคีวามโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้และมแีนวทาง

ด าเนนิงานส าหรับการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส

เกีย่วกบัการกระท าผดิและการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/392-2021-04-

01-02-28-07

35
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย NO 

GIFT POLICY

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

บรษัิทฯ เป็นไปดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามโปรง่ใส

และการบรหิารงานเป็นไปตาม

หลักธรรมาภบิาล รวมถงึ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมและ

คา่นยิมสจุรติในการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/296-no-gift-

policy-2564

36
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อื แนวทางการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ก าหนดแนวทางการ

ด าเนนิการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีนที่

เกีย่วกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-55/9-

2/438-2021-05-10-

12-44-10

คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิัตใินการ

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

37
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีผ่า่นชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.

com/forms/d/1Mm-

8m4pfVyGU-

G_qxYiYlrKxeKZJw

AKqzQEVbbUai38/v

iewform?edit_reque

sted=true

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง รอ้งเรยีน

การทจุรติของเจา้หนา้ที/่

รอ้งเรยีนการจัดซือ้จัดจา้ง/

รอ้งเรยีนการใหบ้รกิาร

http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

38
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ชอ่งทาง E-Service

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บั

บคุคลภายนอกสามารถขอรับ

บรกิารกบับรษัิทฯ ผา่น

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.

com/forms/d/143Y3

TenzphF4SpqTnXJf

6J6aqlFzc6RqeVdu

kaaSV_A/viewform?

edit_requested=true

แบบฟอรม์การจองอูเ่รอืเพือ่น า

เรอืเขา้ซอ่ม

39
กระทรวง

กลาโหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ 

จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทาง ตดิตอ่

สอบถาม (Q&A)

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอก

สามารถสอบถามขอ้มลูตา่งๆ 

และบรษัิทฯ สามารถสือ่สาร

ใหค้ าตอบกบัผูส้อบถามผา่น

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAI

pQLSe9RCNrPueT

OnIIBwKQ-

lGojolbiJ7jGUE2OT

QLGJtJog-

zmw/viewform?vc=0

&c=0&w=1

แบบสอบถามผูรั้บบรกิาร 

(สอบถามเรือ่งคา่บรกิาร/เรือ่ง

การเทยีบทา่/เรือ่งการเชา่พืน้ที)่

40
กระทรวง

กลาโหม

สถาบัน

เทคโนโลยี

ป้องกนั

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฎระเบยีบ

ทีล่า้สมัย อาจ

กอ่ใหเ้กดิการเรยีกรับ

สนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

41
กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบใบจา่ยเงนิเดอืน

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Slip)

เพือ่ลดงบประมาณในการพมิพ์

เอกสารและใหรู้ไ้ดเ้ฉพาะ

บคุคลเทา่นัน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

มรีะบบการป้องกนัและการ

เขา้รหัสขอ้มลู รวมทัง้ผูท้ีเ่ป็น

เจา้ของใบจา่ยเงนิเดอืน

อเิล็กทรอนกิส ์สามารถเปิดดู

ไดเ้ฉพาะบคุคลทีไ่ดรั้บสทิธิ์

เทา่นัน้และใชง้านบนเครอืขา่ย

ของหน่วยงาน

42
กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไป 

รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

สามารถรอ้งเรยีนมายังหน่วย

ไดโ้ดยตรง เพือ่ความรวดเร็ว

ในการรับทราบปัญหา และ

สามารถน าไปด าเนนิการตอ่ขอ้

รอ้งเรยีนไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://dfd.mod.go.th

/%E0%B9%81%E0%B8

%88%E0%B8%87%E0

%B9%80%E0%B8%A3

%E0%B8%AD%E0%B8

%87%E0%B8%A3%E0

%B8%AD%E0%B8%87

%E0%B9%80%E0%B8

%A3%E0%B8%A2%E0

%B8%99.aspx

ขอ้มลูในเว็บไซตข์องหน่วยงาน

43
กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนด าเนนิงาน

ประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://dist.mod.go.th

/
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ
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กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนการจัดซือ้/จา้ง

ประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน OIT2564.aspx เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ
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กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศผูช้นะการ

จัดซือ้/จา้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน ตรวจสอบได ้

https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/143Y3TenzphF4SpqTnXJf6J6aqlFzc6RqeVdukaaSV_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RCNrPueTOnIIBwKQ-lGojolbiJ7jGUE2OTQLGJtJog-zmw/viewform?vc=0&c=0&w=1


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไป 

รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบั

ชอ่งทางตา่งๆ ในการตดิตอ่

หน่วยงานไดส้ะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://dpf.mod.go.th

/Contact.aspx

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไปและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีคน้หาขอ้มลูในการ

ตดิตอ่หน่วย ซึง่มหีลายชอ่งทาง

47
กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรคู่ม่อืการ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การ

สง่มอบผลติภัณฑ์

คูม่อืการปฏบิัตงิานฉบับนี ้

จัดท าขึน้เพือ่ก าหนดขัน้ตอน

การปฏบิัตงิาน การสง่มอบ

ผลติภัณฑข์อง ศอว.ศอพท. 

ใหก้บัลกูคา้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่

ผลติภัณฑไ์มม่กีารช ารดุ

เสยีหายในระหวา่งการสง่มอบ

และเกดิความปลอดภัยใน

ระหวา่งขนสง่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://wpc.mod.go.t

h/OIT_WPC/PDF/14.a

spx

-
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กระทรวง

กลาโหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรคู่ม่อืการ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การ

ขายผลติภัณฑ์

คูม่อืการปฏบิัตงิานฉบับนี ้

จัดท าขึน้เพือ่ก าหนดขัน้ตอน

การปฏบิัตงิาน การขาย

ผลติภัณฑ ์เพือ่ใหเ้กดิความ

กระจา่งชัดในขอ้ตกลงหรอื

ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ

ลกูคา้กอ่นท าการผลติและสง่

มอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://wpc.mod.go.t

h/OIT_WPC/%E0%B8

%84%E0%B8%A1%E0

%B8%AD%E0%B8%81

%E0%B8%B2%E0%B8

%A3%E0%B8%9B%E0

%B8%8F%E0%B8%9A

%E0%B8%95%E0%B8

%87%E0%B8%B2%E0

%B8%99/O14-

%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0

%B8%82%E0%B8%B2

%E0%B8%A2-(1).aspx
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กระทรวง

กลาโหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัภารกจิ และการ

ด าเนนิการทีส่ าคัญ ตลอดจน

เปิดโอกาสใหผู้ท้ีม่สีว่นไดส้ว่น

เสยีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการ

ปฏบิัตงิานขององคก์าร

สงเคราะหท์หารผา่นศกึ โดย

ยดึหลักความถกูตอ้ง

ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test/seed/64/oit6

4

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

เว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

50
กระทรวง

กลาโหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารรับฟัง

ความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ 

รวมถงึการมสีว่นรว่มของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก เพือ่

น าขอ้คดิเห็นดังกลา่ว มา

ปรับปรงุการบรกิารประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/index.php

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

เว็บไซต์

51
กระทรวง

กลาโหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดเุป็นไปดว้ย

ความเรยีบรอ้ยถกูตอ้ง โปรง่ใส

 ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยมแีนวทาง

ปฏบิัตงิานทีส่อดคลอ้งกบั

พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัด

จา้ง และการ บรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐,ระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ดว้ยการ

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, 

กฎกระทรวงตลอดจน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test_buy.html

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

เว็บไซต์

52
กระทรวง

กลาโหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการและ

แนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติหรอืการ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ขับเคลือ่นนโยบายของ

รัฐบาลไปสูก่ารปฏบิัตทิีเ่ป็น

รปูธรรม จงึก าหนดมาตรการ

และแนวทางทีม่ปีฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

 กรณีเกดิการทจุรติตอ่หนา้ที ่

หรอืการประพฤตมิชิอบของ

พนักงานและลกูจา้งประจ า 

องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่น

ศกึ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://wvo-

test.thaicloudsolution

s.com/complain-

wvo/cpl

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

เว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

53
กระทรวง

กลาโหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและ

ตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ

เพือ่ตระหนักถงึความส าคัญใน

การตอ่ตา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ สง่เสรมิธรร

มาภบิาล โดยยดึหลักคณุธรรม

 จรยิธรรม และความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของหน่วย

เป็นหลักส าคัญ จงึก าหนด

มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิ เพือ่เสรมิสรา้งความ

โปรง่ใส และป้องกนัการทจุรติ

 ตลอดจนการใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test/seed/64/oit6

4_18.html

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

เว็บไซต์

54
กระทรวง

กลาโหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

การประเมนิตา่ง ๆ
มาตรการตรวจสอบ

ภายใน

เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบ

ภายในโดยอสิระ ใหเ้กดิความ

เชือ่มั่นตอ่ความมปีระสทิธภิาพ

 ประสทิธผิลของการ

ด าเนนิงานและความคุม้คา่

ของการใชจ้า่ยเงนิ เพือ่เพิม่

คณุคา่และปรับปรงุการ

ปฏบิัตงิานขององคก์รใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

เว็บไซต์


