
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

เพือ่การป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ของขา้ราชการ

กรมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

2
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบนและป้องกนั

การขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวมของ

เจา้หนา้ทีก่รมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

หนังสอืกองบรหิารทรัพยากร

บคุคล ที ่กค 0304/ว 274 ลง

วนัที ่26 มถินุายน 2562

3
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ซกัซอ้มความเขา้ใจ

ในการใชร้ถราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

หนังสอืกรมธนารักษ์ ที ่กค 

0304/ว 146 ลงวนัที ่25 ตลุาคม

 2559

4
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมธนารักษ์ 

เรือ่ง เจตจ านง "การ

บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติตอ่การ

ปฏบิตังิานของ

แผน่ดนิและ

สาธารณชน"

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dep-hr.treasury.go.th/web-

upload/101x125903bbc2403a6f5

3ae4f82f3de2746/m_document/4

968/44501/file_download/a604a9

5d563cbe646118a15c28cbe1f5.p

df

5
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของกรมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dep-hr.treasury.go.th/web-

upload/101x125903bbc2403a6f5

3ae4f82f3de2746/m_document/4

962/41812/file_download/6a0fbec

8062e1d0c63b562c1479b53de.p

df

6
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารตาม

ยทุธศาสตรก์าร

สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม ขา้ราชการ

กรมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dep-hr.treasury.go.th/web-

upload/101x125903bbc2403a6f5

3ae4f82f3de2746/m_document/4

968/41813/file_download/65de7c

63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.

pdf

7
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

มาตรการและ

แนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

ผา่นเว็บไซต์

กรมบญัชกีลาง

เพือ่ใหก้ารเปิดเผยและเผยแพร่ขอ้มลู

เกีย่วกบับทบาท ภารกจิ และขอ้มลู

การด าเนนิงานทีส่ าคญัของ

กรมบญัชกีลางตอ่สาธารณะผา่น

เว็บไซตม์คีวามถกูตอ้ง รวดเร็ว 

ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่

สาธารณะผา่นเว็บไซต์

กรมบญัชกีลาง

https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื
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8
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

มาตรการ กลไกในการ

ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมี

สว่นร่วมในการ

ด าเนนิงาน

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความโปร่งใสใน

การด าเนนิงาน ภายใตค้วามร่วมมอื

จากหลายหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

รวมทัง้การเผยแพร่ขอ้มลูและหรอืรับ

ฟังความคดิเห็นของประชาชน และผู ้

มสีว่นไดเ้สยี เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานมี

คณุภาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

มาตรการ กลไกในการใหผู้ม้ ี

สว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงาน

9
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลางวา่ดว้ย

แนวทางปฏบิตัขิอง

ผูป้ฏบิตังิานเพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง 

พ.ศ. 2561

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานดา้นการพัสดแุละ

การจัดซือ้จัดจา้งของกรมบญัชกีลาง

มแีนวทางในการปฏบิตังิานตามกรอบ

จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิานใหม้ี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

แนวทางปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิาน

เพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสใน

การจัดซือ้จัดจา้ง พ.ศ. 2561

10
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

มาตรการและ

แนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

เกดิการทจุรติตอ่

หนา้ทีห่รอืการ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที ่

กรมบญัชกีลาง

เพือ่สรา้งธรรมาภบิาลในการ

บรหิารงานและสง่เสรมิการมสีว่นร่วม

จากทกุภาคสว่นในการตรวจสอบ เฝ้า

ระวงั สกดักัน้มใิหเ้กดิการทจุรติหรอื

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน กรณีเกดิการทจุรติ

ตอ่หนา้ทีห่รอืการประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที ่

กรมบญัชกีลาง

11
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

นโยบายตอ่ตา้นการ

ใหห้รอืรับสนิบนหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใดเพือ่

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

บคุลากร

กรมบญัชกีลาง

เพือ่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทาง

ปฏบิตั ิสรา้งความโปร่งใสในการ

ปฏบิตัริาชการมใิหเ้กดิการทจุรติคอร์

รัปชนั รวมทัง้เป็นคา่นยิมร่วมส าหรับ

องคก์รและบคุลากรทกุคนพงึยดึถอื 

ปฏบิตัคิวบคูก่บักฎหมายบ กฎ ระเบยีบ

 หรอืขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

นโยบายตอ่ตา้นการใหห้รอืรับ

สนิบนหรอืประโยชนอ์ืน่ใดเพือ่

ป้องกนัการทจุรติและประพฤติ

มชิอบของบคุลากร

กรมบญัชกีลาง

12
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

นโยบายตอ่ตา้น

พฤตกิรรมอนัเป็น

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ของบคุลากร

กรมบญัชกีลาง

เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของกรมบญัชกีลาง
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

นโยบายตอ่ตา้นพฤตกิรรมอนั

เป็นผลประโยชนทั์บซอ้นเพือ่

ป้องกนัการทจุรติและประพฤติ

มชิอบของบคุลากร

กรมบญัชกีลาง
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กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่ใหด้ าเนนิงานอยา่งมคีณุธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และปราศจาก

การแทรกแซงใด ๆ ทีท่ าใหข้าดความ

เป็นกลาง สงวนรักษาไวซ้ ึง่ประโยชน์

สว่นรวม และมเีหตผุลในการใช ้

ดลุพนิจิทีเ่หมาะสม สามารถ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ

14
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติตอ่หนา้ที่

หรอืการประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

กรมบญัชกีลาง

เพือ่สรา้งธรรมาภบิาลในการ

บรหิารงานและสง่เสรมิการมสีว่นร่วม

จากทกุภาคสว่นในการตรวจสอบ เฝ้า

ระวงั สกดักัน้มใิหเ้กดิการทจุรติหรอื

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติตอ่หนา้ทีห่รอืการ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่

กรมบญัชกีลาง

15
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจา่ยตรง

เงนิเดอืนและคา่จา้ง

ประจ าของกรมชกีลาง

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานสามารถ

ด าเนนิการเกีย่วกบัการควบคมุการ

เบกิจา่ยเงนิเดอืน คา่จา้งประจ าและ

เงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกนั ตาม

โครงการจา่ยตรงเงนิเดอืนและคา่จา้ง

ประจ าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มมีาตรฐาน 

และรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
ระบบจา่ยตรงเงนิเดอืนและ

คา่จา้งประจ าของกรมชกีลาง

16
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบบ าเหน็จบ านาญ/

ระบบบ าเหน็จค ้า

ประกนั (e-pension)

การน าระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้น

การปฏบิตังิานอนุมตับิ าเหน็จบ านาญ 

และการเบกิจา่ยเงนิบ าเหน็จบ านาญ 

และเงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกนัโดย

โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารผูม้ี

สทิธโิดยตรง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
ระบบบ าเหน็จบ านาญ/ระบบ

บ าเหน็จค ้าประกนั (e-pension)

17
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบยืน่ขอรับ

บ าเหน็จบ านาญดว้ย

ตนเองทาง

อเิล็กทรอนกิส  ์

(e-Filing)

การน าระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใช ้

ส าหรับผูท้ีจ่ะพน้จากราชการสามารถ

ยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญดว้ยตนเอง

ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระบบยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญ

ดว้ยตนเองทางอเิล็กทรอนกิส์ 

(e-Filing)

18
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบสวสัดกิาร

รักษาพยาบาล

การจัดท าฐานขอ้มลูผูม้สีทิธสิวสัดกิาร

รักษาพยาบาล ตรวจสอบขอ้มลูการ

ใชส้ทิธ ิสบืคน้ขอ้มลูสถานพยาบาลที่

เขา้ร่วมโครงการเบกิจา่ยตรง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ระบบสวสัดกิารรักษาพยาบาล

19
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐดว้ย

อเิล็กทรอนกิส์

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัเิกีย่วกบัการจัดซือ้จ ้

ดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ โดย

ใชเ้งนิงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 เกดิความคุม้คา่ตอ่ภารกจิของรัฐ มึ

ความโปร่งใส และป้องกนัปัญหาการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
ระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

ดว้ยอเิล็กทรอนกิส์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

20
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง เครือ่งมอือืน่ ๆ

โครงการขอ้ตกลง

คณุธรรม

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชจ้า่ย

งบประมาณและยกระดบัความ

โปร่งใสของโครงการจัดซือ้จัดจา้ง

ของภาครัฐ เนือ่งจากไดรั้บการ

ตรวจสอบ กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง 

การด าเนนิโครงการและการใชจ้า่ย

โครงการจากภาคประชาสงัคมโดย

ผา่นทางผูส้งัเกตการณ์ สรา้งความ

เชือ่มัน่ใหก้บัภาคเอกชนทีจ่ะเขา้ร่วม

เสนอราคาโครงการของรัฐ เกดิการ

แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม กอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนต์อ่ประเทศอยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั โครงการขอ้ตกลงคณุธรรม

21
กระทรวง

การคลัง
กรมบญัชกีลาง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

โครงการความโปร่งใส

ในการกอ่สรา้งภาครัฐ

เพือ่สรา้งความโปร่งใสในโครงการ

กอ่สรา้งภาครัฐ โดยการวางระบบใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการ

กอ่สา้งสูส่าธารณชนในทกุ ๆ ระยะที่

ด าเนนิการ โดยมกีระบวนการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูทีไ่ด ้

รับมาจากการเปิดเผยขอ้มลูโดย

คณะท างานตรวจสอบขอ้มลู 

(Assurance Team) และแปลใหอ้ยูใ่น

รูปของภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย เพือ่ใหผู้ม้ ี

สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถเขา้ใจได  ้

และใชข้อ้มลูเหลา่นีเ้พือ่เรยีกรอ้งให ้

เกดิการเอาผดิกบัผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบ

ได ้ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตเิกดิขึน้กบั

โครงการการกอ่สรา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
โครงการความโปร่งใสในการ

กอ่สรา้งภาครัฐ

22
กระทรวง

การคลัง

กรม

สรรพสามติ
เครือ่งมอือืน่ ๆ

โครงการกรม

สรรพสามติคณุธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/group

s/public/documents/document/dw

nt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pd

f

กรมสรรพสามติจัดท าโครงการ

กรมสรรพสามติคณุธรรมที่

สอดคลอ้งกบัคณุธรรมอตั

ลักษณ์ของกระทรวงการคลัง 

“ซือ่สตัย ์รับผดิชอบ สามคัค ีมี

จติบรกิาร” และคณุธรรมอตั

ลักษณ์ของกรมสรรพสามติ 

“โปร่งใส ซือ่สตัย ์มมีาตรฐาน” 

เพือ่เป็นองคก์รคณุธรรม 

โปร่งใส ไรท้จุรติ

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

23
กระทรวง

การคลัง

กรม

สรรพสามติ
เครือ่งมอือืน่ ๆ

โครงการสรรพสามติ

ใสสะอาด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/group

s/public/documents/document/dw

nt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pd

f

กรมสรรพสามติจัดท าโครงการ

สรรพสามติใสสะอาดเพือ่

ป้องกนัการทจุรติและคอรรั์ปชัน่

 ประกอบดว้ยแผนหลัก ๓ แผน

 ไดแ้ก ่แผนสง่เสรมิจติส านกึ 

“ราชการใสสะอาด” แผน

ป้องกนัเหตกุารณ์และ

พฤตกิรรมตา่ง ๆ ทีอ่าจเป็นภัย

ตอ่การกา้วไปสูป่ระเทศไทยใส

สะอาด และแผนการจัดการ

กรณีการทจุรติและคอรรั์ปชัน่ที่

เกดิขึน้และทีก่ าลังจะเกดิขึน้

24
กระทรวง

การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/group

s/public/documents/document/dw

nt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pd

f

กรมสรรพสามติจัดท า

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบโดยสอดคลอ้ง

ตามยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

 ๒๕๖๔)

25
กระทรวง

การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/group

s/public/documents/document/dw

nt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pd

f

กรมสรรพสามติมกีารจัดท า

แผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติและมาตรการจัดการความ

เสีย่งในงานดา้นการพจิารณา

อนุมตั ิอนุญาต กระบวนงานขอ

อนุญาตขายสรุา ยาสบูและไพ่ 

กรณีรับเงนิคา่ธรรมเนยีม

ใบอนุญาตขายสรุา ยาสบูและ

ไพ ่แลว้ไมน่ าสง่คลัง แตน่ าไป

เพือ่ประโยชนส์ว่นตน

26
กระทรวง

การคลัง

กรม

สรรพสามติ
การประเมนิตา่ง ๆ

การทบทวนความ

เสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

และรับสนิบนจากการ

ปฏบิตัหินา้ที ่ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/group

s/public/documents/document/dw

nt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pd

f

กรมสรรพสามติมกีารทบทวน

ความเสีย่งและมาตรการ

ป้องกนัและจัดการความเสีย่งที่

อาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนทั์บ

ซอ้นและรับสนิบนจากการ

ปฏบิตัหินา้ที ่พรอ้มทัง้การ

ก าหนดการก ากบัตดิตามอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

27
กระทรวง

การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการ

ตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/group

s/public/documents/document/dw

nt/mzg5/~edisp/uatucm389674.p

df

กรมสรรพสามติมกีาร

ประกาศใชม้าตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิเพือ่เป็นการลด

การใชด้ลุพนิจิในการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่และ

ลดโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของ

บคุลากรในหน่วยงาน

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

28
กระทรวง

การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการ

ป้องกนัการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวม

และการรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/group

s/public/documents/document/dw

nt/mzg5/~edisp/uatucm389673.p

df

กรมสรรพสามติมกีาร

ประกาศใชม้าตรการป้องกนั

การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวมและการรับสนิบน 

เพือ่ใหบ้คุลากรแยกเรือ่ง

สว่นตวัออกจากต าแหน่งหนา้ที่

และยดึถอืผลประโยชน์

สว่นรวมของประเทศชาติ

เหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

รวมทัง้ปราศจากการรับสนิบน 

และลดโอกาสทีจ่ะเกดิการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

บคุลากรในหน่วยงาน

29
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่แสดงถงึการปฏบิตังิานดว้ยความ

โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลู และเปิด

โอกาสใหม้กีารแขง่ขนัดา้นการจัดซือ้

จัดจา้งอยา่งเป็นธรรม สรา้งความ

เชือ่มัน่ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

020/11/0032360.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

30
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบแบบฟอรม์

รอ้งเรยีนผา่น

เว็บไซตย์สท.

ประชาชนสามารถกรอกแบบฟอรม์

รอ้งเรยีนผา่นเว็บไซตย์สท. เกีย่วกบั 

องคก์ร/นโยบาย บคุลากร/จรยิธรรม 

สนิคา้และบรกิาร การทจุรติ การ

จัดซือ้จัดจา้ง สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ขอ้รอ้งเรยีนจะเขา้สูก่ระบวนการ

พจิารณาด าเนนิการตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/c

omplaint

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

31
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

แบบฟอรม์ขอรับ

บรกิาร/ชอ่งทางการ

รับฟังความคดิเห็น/

ขอ้เสนอแนะ

ประชาชนสามารถขอรับบรกิารหรอื

เสนอแนะผา่นเว็บไซตย์สท. 

เพือ่ยสท.จะน าขอ้มลูมาปรับปรุงการ

ใหบ้รกิารใหด้ยี ิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/s

uggestion

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

32
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

การยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

เป็นศนูยก์ารใหบ้รกิารประชาสมัพันธ์

ขอ้มลูขา่วสารและรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการด าเนนิการของยสท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

020/01/0027452.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

33
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

ตามมาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่แสดงถงึความโปร่งใส เป็นกลาง 

และตรวจสอบได ้ในการจัดซือ้จัดจา้ง

ระหวา่งเจา้หนา้ทีจั่ดซือ้จัดจา้งกบัคูค่า้

 โดยการรับรองความไมเ่กีย่วขอ้งกนั 

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชนห์รอืผลประโยชน์

ทับซอ้น และเปิดโอกาสใหม้กีาร

แขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

021/05/0035719.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

34
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและ

แนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

เกดิการทจุรติตอ่

หนา้ทีห่รอืการ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที ่การยาสบู

แหง่ประเทศไทย

มาตรการและแนวทางปฏบิตัเิพือ่

ควบคมุ ป้องกนัการทจุรติในการ

ด าเนนิงานของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

021/05/0035693.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

35
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติใน

ภาครัฐวสิาหกจิ

ของยสท.

เพือ่ขบัเคลือ่นและพัฒนาองคก์รสู่

คณุธรรมและความโปร่งใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.thaitobacco.or.th/th/2

021/04/0035189.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

36
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายการ

ป้องกนัและตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชนั

เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัดิา้น

การป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอร์

รัปชนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

020/11/0032351.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

37
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

มาตรการคุม้ครองผู ้

แจง้เบาะแส

เป็นกลไกส าหรับคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน

หรอืผูแ้จง้เบาะแสเกีย่วขอ้งกบัการ

ปฏบิตังิานทีไ่มถ่กูตอ้งตามระเบยีบ

ขอ้ก าหนด และการกระท าความผดิ 

เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่การรายงาน

หรอืการใหข้อ้มลูนัน้จะไมท่ าใหผุ้ ้

รอ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูไดรั้บความ

เดอืนรอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

020/11/0032357.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

38
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่เป็นการป้องกนัและเป็นแนวทาง

ในการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ 

สง่เสรมิความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานและมกีารตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

และลดการใชด้ลุพนิจิของผูป้ฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

020/11/0032392.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

39
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุรติคอร์

รัปชนั เรือ่ง สนิบน 

และ การให-้รับ 

ของขวญั

แสดงถงึการป้องกนัไมใ่หเ้กดิการรับ

หรอืใหส้นิบน และคอรรั์ปชนัทีอ่าจ

เกดิจากกกระบวนการทางธรุกจิหรอื

กระบวนการอืน่ ๆ ขององคก์ร  รวมทัง้

การด าเนนิการลงโทษทางวนัิยกรณี

ฝ่าฝืนการปฏบิตัติามนโยบายนี้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

020/11/0032370.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย

40
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

ผา่นเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย พ.ศ. 2564

เพือ่ใหบ้รกิารตามภารกจิและอ านวย

ความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึขา่วสารไดส้ะดวกรวดเร็ว มี

ความถกูตอ้งชดัเจนครบถว้นเป็น

ปัจจบุนั รวมถงึการก าหนดบทบาท

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลักของสว่น

งานทีเ่กีย่วขอ้งในการรวบรวม

ตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มลูตอ่

สาธารณะ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2

021/04/0035166.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

41
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบงาน E-Commerce

เป็นระบบ E-Service ทีใ่หบ้รกิาร

ประชาชนทีเ่ป็นกลุม่สมาชกิ ในการ

สัง่ซือ้บหุรี ่(E-Commerce)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.thai-tobacco.com/

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ไดผ้า่นทางเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศไทย
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การเกษตร

และสหกรณ์

การเกษตร 

(ธ.ก.ส)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบแจง้เบาะแสการ

ทจุรติ (Whistle 

Bowling)

เพือ่เป็นชอ่งทางในการแจง้เบาะแส

การกระท าผดิ เป็นชอ่งทางที่

ปลอดภัยและรักษาขอ้มลูเป็นความลับ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.baac.or.th/th/content-

voc.php?content_group_sub=8

เปิดใหป้ระชาชนแจง้เบาะแส

การกระท าผดิทัง้ทางเว็บไซต,์ 

Line Application (Line 

id:@fraudbaac),  e-Mail 

(fraud@baac.or.th), โทรศพัท ์

(02-5586444) และจดหมาย
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

และขอ้มลูเชงิสถติ ิ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติประจ าปีของ 

ธสน.

- เพือ่เป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีของ ธสน. เชน่ คูค่า้ ผูใ้ชบ้รกิาร 

ลกูคา้ เป็นตน้ รวมทัง้เป็นชอ่งทางใน

การใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่ปรับปรุง

กระบวนการท างานของ ธสน. ใหม้ี

ประสทิธภิาพและโปร่งใสยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบชอ่งทาง

เว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : 

https://www.exim.go.th/th/ethics.a

spx)

2. ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ ประจ าปี 2564 (เอกสารแนบ 

PDF_1-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง 

ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : 

ww.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ>

ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติประจ าปี)

3.แนวปฏบิตักิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ (เอกสารแนบ PDF_1-2) 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(ขอ้มลูอา้งองิ :www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ>ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติประจ าปี)

4. มาตรการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ (เอกสารแนบ PDF_1-3) 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

https://www.baac.or.th/th/content-voc.php?content_group_sub=8
https://www.baac.or.th/th/content-voc.php?content_group_sub=8


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติของ 

ธสน. ประจ าปีและ

รายงานผลการ

ด าเนนิการตาม

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติของ 

ธสน.

- เพือ่ใชเ้ป็นกรอบการด าเนนิการ

เกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติของ 

ธสน. โดยบรูณาการร่วมกบัการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ใีหเ้กดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการป้องกนัการ

ทจุรติของ ธสน. อยา่งตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

 1. แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ

ประจ าปี 2564 (เอกสารแนบPDF_2-1)

 เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>แผนปฏบิตักิารป้องกนัการ

ทจุรติประจ าปี 2564) 

3. รายงานการก ากบัตดิตามการ

ด าเนนิการป้องกนัการทจุรติประจ าปี 

2564 ไตรมาสที ่1 (เอกสารแนบ 

PDF_2-2) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง 

ธสน. (www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร> แผนปฏบิตักิารป้องกนัการ

ทจุรติประจ าปี 2564>รายงานการ

ก ากบัตดิตามการด าเนนิการป้องกนั

การทจุรติ รอบ 6 เดอืน)

4. รายงานผลการด าเนนิการป้องกนั

การทจุรติประจ าปี 2563 (เอกสาร

แนบ PDF_2-3) เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ธสน. (www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี 2564>

รายงานผลการด าเนนิการป้องกนั

การทจุรติประจ าปี)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งดา้นการทจุรติ 

ธสน. ประจ าปีของ 

ธสน.

 - เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นการ

ทจุรติของ ธสน. และจัดท ามาตรการ

ควบคมุเพือ่ลดโอกาสการเกดิทจุรติ

ของ ธสน.ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปี 2564 และมาตรการความ

เสีย่งและป้องกนัการทจุรติ (เอกสาร

แนบ PDF_3-1) เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ธสน. (www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>การประเมนิความเสีย่ง

เพือ่การป้องกนัการทจุรติ>การ

ประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจ าปี)

2. การด าเนนิการเพือ่จัดการความ

เสีย่งทจุรติของ ธสน. เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน.

(www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>การประเมนิความเสีย่ง

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ>การด าเนนิการ

เพือ่จัดการความเสีย่งทจุรติ)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การวเิคราะหผ์ลการ

ประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีของ ธสน.

- เพือ่วเิคราะหผ์ลประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของธนาคาร (ITA) และจัดท าเป็น

แนวทางในการยกระดบัผลคะแนน

ประเมนิ ITA ใหเ้พิม่มากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี (เอกสารแนบ PDF_4.1) 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายใน

หน่วยงาน >การวเิคราะหผ์ลการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ปี พ.ศ. 2563)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูสาธารณะของ 

ธสน.

- เพือ่เป็นแนวปฏบิตัขิอง ธสน. ในการ

เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศตอ่

สาธารณะอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม 

และไมเ่ลอืกปฏบิตัติามที่

พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 และแนวปฏบิตัทิี่

ดตีามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ

ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูสาธารณะ 

(เอกสารแนบ PDF_5.1) เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน >

มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูสาธารณะ)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

ของ ธสน.

- เพือ่เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมระหวา่ง

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบั ธสน. และเป็น

การประสานความร่วมมอืใหเ้กดิการ

พัฒนาอยา่งยั่งยนืของ ธสน. และ

สงัคมโดยรวมอกีทางหนึง่ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมี

สว่นร่วมเผย (เอกสารแนบ PDF_6.1) 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน 

(ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายใน

หน่วยงาน>มาตรการใหผู้ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีมสีว่นร่วม)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้งของ ธสน.

- เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งของ ธสน. มี

ความคุม้คา่ โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล และตรวจสอบได ้

เป็นไปตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ และ

แนวทางการประเมนิคณุธรรมและ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐก าหนด รวมถงึเปิด

โอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่น

ร่วมในการรับรูแ้ละตรวจสอบการ

จัดซือ้ของ ธสน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสใน

การจัดซือ้จัดจา้ง (เอกสารแนบ 

PDF_7.1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง 

ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน >

 มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสใน

การจัดซือ้จัดจา้ง)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

50
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน และนโยบาย

 NO GIFT POLICY ของ

 ธสน.

- เพือ่ใหม้แีนวทางปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบั

การป้องกนัการรับสนิบนของ ธสน.

และเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมคีวาม

ความโปร่งใส โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

สามารถเขา้ถงึการบรกิารของ ธสน.

ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1.มาตรการป้องกนัการรับสนิบน 

(เอกสารแนบ PDF_8-1) เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน >

 มาตรการป้องกนัการรับสนิบน)

2. นโยบาย NO GIFT POLICY 

(เอกสารแนบ PDF_8-2) เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน>

นโยบาย NO GIFT POLICY)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

51
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวมของ ธสน.

- เพือ่ก าหนดมาตรการป้องกนัความ

ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวมแกบ่คุลากรทกุ

ระดบัของ ธสน. เพือ่น าไปสูก่าร

ด าเนนิงานของ ธสน. ทีโ่ปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวม (เอกสารแนบ 

PDF_9-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง 

ธสน (www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายใน

หน่วยงาน > มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชนส์ว่นรวม)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

52
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิของ 

ธสน.

- เพือ่ลดความเสีย่งจากการใช ้

ดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานให ้

การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลมากยิง่ข ึน้ รวมถงึเพือ่

ประโยชนส์งูสดุของ ธสน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ 

(เอกสารแนบ PDF_10-1) เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน >

 มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแผร่การจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดขุอง ธสน.

- เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสใน

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของ ธสน. 

พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นร่วมในการรับรูแ้ละ

ตรวจสอบการจัดซือ้ของ ธสน. อกี

ทางหนึง่ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

-การเผยแผร่การจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดขุองธนาคาร เผยแพร่

บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ :

 www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสด ุหรอื

URL:https://www.exim.go.th/th/an

nounce/Procurement-and- 

package-

management/Announce-

purchase/Procurement-

Notice.aspx)

- ประชาชนสามารถตรวจสอบ

และเขา้ถงึไดท้างเว็บไซตข์อง 

ธสน.

54
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแพร่การ

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล และ

การรายงานผลการ

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

ประจ าปีของ ธสน.

- เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการ

บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลของ

 ธสน. พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วมในการรับรูแ้ละ

ตรวจสอบผลการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลประจ าปีของ ธสน. 

อกีทางหนึง่ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. นโยบายการบรหิารทรัพยากร

บคุคล (เอกสารแนบ PDF_13-1) 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>การบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล>นโยบายการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล)

2. การด าเนนิการตามนโยบายการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน.(ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การ

บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล>

การด าเนนิการตามนโยบายการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล หลักเกณฑ์

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บคุคล)

3. หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การ

บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล>

หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

4. รายงานผลการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลประจ าปี (เอกสาร

แนบ PDF_13-2)เผยแพร่บนเว็บไซต์

- ประชาชนสามารถตรวจสอบ

และเขา้ถงึไดท้างเว็บไซตข์อง 

ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

55
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเผยแพร่การ

เสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์รของ ธสน.

- เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รแก่

บคุลากรของ ธสน. เกีย่วกบัการ

เสรมิสรา้งพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์

(Competency) สภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์ร (Organization) ความสมัพันธ์

ของบคุลากร (Relationship) และ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

(Motivation) โดยจะน าไปสูก่าร

พัฒนาองกรณ์อยา่งยั่งยนื โปร่งใส

และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

(เอกสารแนบ PDF_14-1) เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

56
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศ

เจตนารมณ์เจตจ านง

สจุรติในการ

บรหิารงานของ ธสน.

- เพือ่แสดงถงึเจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของ ธสน. โดยบคุลากรทกุ

ระดบัค านงึถงึประโยชนส์ว่นรวมเป็น

ส าคญั ประพฤตตินดว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ มคีณุธรรม โปร่งใส ยดึหยัดใน

ความถกูตอ้ง ร่วมตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชนัทัง้ทางตรงและทางออ้มทกุ

รูปแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

(เอกสารแนบ PDF_15-1) เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>

เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร

2. การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>เจตจ านงสจุรติของ

ผูบ้รหิาร>การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

57
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติของ

ธนาคารออมสนิ

1. เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติในภาครัฐวสิาหกจิ 

(พ.ศ. 2562 – 2564) ตามบนัทกึ

ขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) 3 ฝ่าย 

ระหวา่งส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน

คณะกรรมการ นโยบายรัฐวสิาหกจิ 

และหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ 

 2. เพือ่บรูณาการและประสานความ

ร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

 3. เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิการ

ของธนาคารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติไปสูก่ารปฏบิตั ิ

อยา่งเป็นรูปธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.gsb.or.th/others_post

s/pcrt/

https://www.gsb.or.th/others_posts/pcrt/
https://www.gsb.or.th/others_posts/pcrt/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

58
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม๋อืประมวลจรยิธรรม

และจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสนิ

1. เป็นเครือ่งมอืก ากบัความประพฤติ

ของผูป้ฏบิตังิานธนาคารออมสนิ 

รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืสรา้งความ

โปร่งใสและมมีาตรฐานในการ

ปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและสากล 

 2. ป้องกนัการแสวงหาประโยชนโ์ดย

มชิอบ และความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้

เสรมิสรา้งความโปร่งใสในการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.gsb.or.th/others_cate
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https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

59
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของพนักงาน

ธนาคารออมสนิ 

 มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และ

มคีวามเหมาะสมเป็นไปตาม

หลักเกณฑข์องธนาคาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.gsb.or.th/others_cate
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ม ี6 มาตรฐาน ดงันี้

 1. มาตรฐานการปฏบิตังิานเงนิ

ฝาก

 2. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

สลากออมสนิพเิศษ

 3. มาตรฐานการปฏบิตังิานรับ

ช าระคา่บรกิาร

 4. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

สนิเชือ่

 5. มาตรฐานการปฏบิตังิานบตัร

เครดติ

 6. มาตรฐานการปฏบิตังิานรับ

ลกูคา้
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https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานการ

ใหบ้รกิารทางการเงนิ

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึการ

ใหบ้รกิารทางการเงนิ ของธนาคารได ้

งา่ยและสะดวกยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.gsb.or.th/others_cate

/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0

%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%

9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e

0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8

%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%

e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b

8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81

%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%

b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b

2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0

%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%

a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e

0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8

%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-

1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0

%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%

90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e

0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8

%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%

e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b

8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81

%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0

%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%

95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e

0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8

%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%

e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b

9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3

%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%

ม ี5 มาตรฐาน ดงันี้

 1. มาตรฐานการใหบ้รกิารงาน

เงนิฝาก

 2. มาตรฐานการใหบ้รกิาร

สลากออมสนิพเิศษ 

 3. มาตรฐานการใหบ้รกิารรับ

ช าระคา่บรกิาร 

 4. มาตรฐานการใหบ้รกิาร

สนิเชือ่ 

 5. มาตรฐานการใหบ้รกิารบตัร

เครดติ

61
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑก์ารบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากร

บคุคล

เพือ่ใหธ้นาคารมหีลักเกณฑ ์

กระบวนการสรรหาและคดัเลอืก

บคุลากรเขา้ปฏบิตังิานเป็นพนักงาน

หรอืลกูจา้งของธนาคารทีช่ดัเจน 

โปร่งใส และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.gsb.or.th/others_post

s/rhr/
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การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสของธนาคาร

ออมสนิ

เพือ่สรา้งการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นได ้

เสยี การปรับปรุงผลติภัณฑ/์

กระบวนการการปฏบิตังิาน/การ

ใหบ้รกิารของธนาคารใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของลกูคา้และเพิม่

ชอ่งทางการสือ่สารเพือ่ใหส้ามารถ

เขา้ถงึไดง้า่ยและสะดวกยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.gsb.or.th/others_post

s/mcrp1/
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การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้เพือ่ยกระดบั

คะแนน ITA

เพือ่แลกเปลีย่นและแบง่ปันเทคนคิใน

การด าเนนิงานดา้นการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ghbank.co.th/informat

ion/e3narjwflfdzr6hv/

เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ขอ้มลูในการด าเนนิงานดา้น

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพือ่

เป็นการเพิม่ระดบัคะแนนการ

ประเมนิใหส้งูขึน้

https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
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https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_posts/rhr/
https://www.gsb.or.th/others_posts/rhr/
https://www.gsb.or.th/others_posts/mcrp1/
https://www.gsb.or.th/others_posts/mcrp1/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งประจ าปีของ

ธนาคาร

เพือ่ทราบประเด็นความเสีย่งและ

ระดบัความเสีย่งของธนาคาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/informat

ion/risk-assessment-for-fraud-

prevention/fraud-risk-assessment/

ธนาคารด าเนนิประเมนิความ

เสีย่งเป็นประจ าทกุปี
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

e-Service ของธนาคาร

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้าร

ใหบ้รกิารกบัลกูคา้และลดการมี

ปฏสิมัพันธซ์ ึง่หนา้ อนัอาจจะ

กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งในการ

แพร่กระจายของไวรัส COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ghbank.co.th/electroni

c-services/application/ghb-all

ธนาคารไดน้ าเทคโนโลยเีพือ่

เขา้มาบรกิารลกูคา้ในดา้นตา่งๆ
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เรือ่งทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ธนาคารมชีอ่งทางการรอ้งเรยีนเรือ่ง

ทจุรติและประพฤตมิชิอบเป็นการ

เฉพาะ เพือ่ใหป้ระชาชนไดแ้จง้

เบาะแสการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://crm.ghbank.co.th/f15/

ธนาคารมชีอ่งทางการรอ้งเรยีน

เรือ่งทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เป็นการเฉพาะ เพือ่เป็นการ

สรา้งความมัน่ใจในการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติ
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการขดักนั

ระหวา่งประโยชนส์ว่น

บคุคลและประโยชน์

สว่นรวมของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

เพือ่เป็นแนวทางในการใหผู้บ้รหิาร

และพนัก ยดึเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/informat

ion/internal-measures-to-promote-

transparency-and-prevent-

corruption/measures-to-prevent-

conflicts-between-personal-

interests-and-common-

interests/conflict-of-interest-policy/
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักการก ากบัดแูล

กจิการทีด่แีละ

จรรยาบรรณ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร พนักงาน ด าเนนิ

ธรุกจิตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาค

สว่นอยา่งสจุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 มคีณุธรรม จรยิธรรม และรับผดิชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/informat

ion/download/98ogcgu9z8nz75b/?

wpdmdl=4904&refresh=60a34313b

90c71621312275
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

เครือ่งมอือืน่ ๆ 3 Lines of Defense
เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมกีารตรวจสอบ

และถว่งดลุอ านาจกนัอยา่งเหมาะสม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/informat

ion/internal-measures-to-promote-

transparency-and-prevent-

corruption/discretionary-

monitoring-measures/
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประมวลจรยิธรรมของ

ธนาคารอสิลามแหง่

ประเทศไทย

เพือ่รักษาประโยชนส์ว่นรวมอ านวย

ความสะดวก และใหบ้รกิารแกล่กูคา้

ตามหลักบรรษัทภบิาลและดแูล

กจิการทีด่โีดยจะตอ้งยดึมัน่ในคา่นยิม

หลัก

ใชอ้ยูปั่จจบุนั File แนบ

ผูป้ฏบิตังิานทกุคนมหีนา้ที่

ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย เพือ่รักษาประโยชน์

สว่นรวม อ านวยความสะดวก 

และใหบ้รกิารลกูคา้ตามหลัก

บรรษัทภบิาล
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

การประเมนิตา่ง ๆ ITA

การเปิดเผยขอ้มลูในการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ibank.co.th/th/govern

ance/list/20191119153257

การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ

และความโปร่งใส

72
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
e-Service 

ลดภาระการพบกนัระหวา่งลกูคา้กบั

ธนาคาร โดยผา่นการสือ่สารทาง

ลเิลคโทรนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ibank.co.th/th
ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

สนิเชือ่ เป็นการลดสนิบน
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการบรกิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ

จัดซือ้จัดจา้งและบรหิารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ.2560

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.ibank.com/LinkClick.a

spx?fileticket=5Bb8cJ6%2fr5I%3

d&tabid=1469&mid=3973

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

https://www.ibank.co.th/th/governance/list/20191119153257
https://www.ibank.co.th/th/governance/list/20191119153257
https://www.ibank.co.th/th
http://www.ibank.com/LinkClick.aspx?fileticket=5Bb8cJ6%2fr5I%3d&tabid=1469&mid=3973
http://www.ibank.com/LinkClick.aspx?fileticket=5Bb8cJ6%2fr5I%3d&tabid=1469&mid=3973
http://www.ibank.com/LinkClick.aspx?fileticket=5Bb8cJ6%2fr5I%3d&tabid=1469&mid=3973


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กฏเกณฑท์างการ
ใหห้น่วยงานศกึษากฎระเบยีบของ

ทางราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.ibank.com/%E0%B8%

AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%

E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%

B8%81/ibankapplication/tabid/11

37/Default.aspx

เพือ่ใหท้ราบและปฏบิตัใิห ้

ถกูตอ้งตามกฎระเบยีบของทาง

ราชการ

75
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้ง

เรบีน
เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ibank.co.th/th/compla

int/channel

เพือ่ใหค้วามสะดวกแกล่กูคา้

หรอืผูร้อ้งเรยีนในการแจง้

ปัญหาในการใหบ้รกิารของ

ธนาคาร

76
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

e-learning ใหค้วามรูก้บัพนักงานเพิม่ขึน้ ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://sites.google.com/ibank.co.

th/km-ibank/home

เพิม่ความรูใ้หก้บัพนักงาน

ธนาคาร

77
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแสดงเจตจ านงใน

การบรหิารงานดว้ย

ความสจุรติ

ผูบ้รหิารแสดงถงึความมุง่มัน่ในการ

บรหิารงานและปฏบิตัติามภารกจิดว้ย

ความซือ่สตัยส์จุรติ ยดึถอืหลัก

คณุธรรม ความโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tcg.or.th/news_inside

.php?news_id=5480

78
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการภายในเพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใส

และป้องกนัการทจุรติ

เพือ่เป็นมาตรการในการขบัเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน และเป็น

กรอบแนวทางใหผู้บ้รหิารและ

พนักงานยดึถอืและปฏบิตัติาม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tcg.or.th/uploads/use

rfiles/files/2564-003.pdf

79
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานความ

ขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์

บคุลากร บสย. สามารถแยกแยะ

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวัและ

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tcg.or.th/uploads/use

rfiles/files/2564-003.pdf

มาตรการที ่5 และ 6 : ผูบ้รหิาร

และพนักงานรายงานความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็น

ประจ าทกุปี ทัง้นี ้เมือ่มกีรณี

การขดักนัของผลประโยชน์

หรอืสว่นไดเ้สยีเกดิขึน้ 

ก าหนดใหร้ายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาโดยเร็วทีส่ดุ 

และด าเนนิการดว้ยความ

โปร่งใส นอกจากนัน้แลว้ 

ก าหนดใหม้กีารสอบทานการ

รายงานดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี

80
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ยกระดบัธรรมาภบิาล

ในการบรหิารจัดการ

เพิม่ความโปร่งใสดา้นการบรหิาร

โครงการและการใชจ้า่ยงบประมาณ 

เพือ่สง่เสรมิใหม้รีะบบบรหิารจด้การ

ภายในทีซ่ ือ่ตรง ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tcg.or.th/aboutus_pro

jects.php

แผนปฏบิตังิาน/โครงการ (ราย

ไตรมาส/รายปี)

81
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ยกระดบัคะแนน ITA 

บสย.

พัฒนาและปรับปรุงการท างาน รวมถงึ

ชอ่งทางการสือ่สาร เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามแนวทางการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.tcg.or.th/ITA.php

เขา้ร่วมโครงการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. 

เป็นประจ าทกุปี

http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
https://www.ibank.co.th/th/complaint/channel
https://www.ibank.co.th/th/complaint/channel
https://sites.google.com/ibank.co.th/km-ibank/home
https://sites.google.com/ibank.co.th/km-ibank/home
https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=5480
https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=5480
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/aboutus_projects.php
https://www.tcg.or.th/aboutus_projects.php
https://www.tcg.or.th/ITA.php


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

82
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ตดิตามควบคมุการปฏบิตังิานและ

สรุปผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่ง

เหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tcg.or.th/channel_co

mplaint.php

https://www.tcg.or.th/result_comp

laint.php

กระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

 และรายงานสรุปผลการ

ด าเนนิการขอ้รอ้งเรยีน

83
กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายใน

หน่วยงานเพือ่

ตรวจสอบความเกีย่ว

โยงและป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซอ้น 

(COI)

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบ

ความเกีย่วโยงของบคุคล ทีม่นีติกิรรม

กบัหน่วยงานในการป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ใชใ้นการตรวจสอบความเกีย่ว

โยงของกรรมการรัฐวสิาหกจิ 

ผูบ้รหิาร พนักงานและลกูจา้ง 

รวมถงึผูรั้บจา้งตามกฎหมายวา่

ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและ

บรหิารพัสดภุาครัฐ

84
กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบแจง้ซอ่มออนไลน์

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืรับเรือ่งและ

ใหบ้รกิารในการซอ่มบ ารุงพืน้ที่

ภายในศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต  ิ

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ors.governmentcomplex.co

m/

85
กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบจองพืน้ทีเ่ชา่

ออนไลน ์(ศนูย์

ราชการฯ พารวย)

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการอ านวย

ความสะดวกแกผู่ท้ีส่นใจเชา่พืน้ทีใ่น

การเขา้ถงึขอ้มลูพืน้ทีเ่ชา่พาณชิย์ 

ป้องกนัการใชด้ลุยพนิจิ การเลอืก

ปฏบิตั ิและการรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://ereservation.dad.co.th/

86
กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน และ

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ 11

 ชอ่งทาง

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หนา้ทีรั่ฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/a

bout33-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%

E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%

B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8

%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0

%B8%94%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%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%E0%B8%A3%E0%B8

%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20

2563-2564.pdf

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ 11 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่

(1) Call Center ธพส. (2) Call 

Center ศนูยร์าชการเฉลมิพระ

เกยีรตฯิ (3) Information 

Counter (4) เว็บไซต ์ธพส. (5) 

เว็บไซต ์ศนูยร์าชการเฉลมิพระ

เกยีรตฯิ (6) QR Code แจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน (7) Facebook 

Government Complex ศนูย์

ราชการฯ แจง้วฒันะ (8) 

Facebook Government 

Complex ศนูยร์าชการฯ แจง้

วฒันะ โซนซ ี(9) บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนาสนิทรัพย ์จ ากดั (10)

 หนังสอืราชการ และ (11) 

หน่วยงานภาครัฐ (กรมธนารักษ์,

 กระทรวงการคลัง)

https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php
https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php
https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php
https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php
https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php
http://ors.governmentcomplex.com/
http://ors.governmentcomplex.com/
https://ereservation.dad.co.th/
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืลกูคา้สมัพันธ์ 

ส าหรับแจง้ซอ่ม รับ

ขอ้เสนอแนะ เรือ่ง

รอ้งเรยีน ส าหรับผูเ้ชา่

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน Call

 Center & Information Counter โดย

เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รับขอ้เสนอแนะจาก

ผูใ้ชบ้รกิารของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/a

bout33-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%

E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%

B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8

%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99

%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0

%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8

%81%E0%B8%84%E0%B9%89

%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0

%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8

%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99

%E0%B8%98%E0%B9%8C%20

%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20

2563-2564%20.pdf
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิาร

พืน้ทีพ่าณชิยภ์ายใน

ศนูยร์าชการเฉลมิพระ

เกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ดา้นการใหบ้รกิารพืน้ทีพ่าณชิย ์และ

เพือ่แสดงกระบวนการบรกิารจัดการ

พืน้ทีพ่าณชิยอ์ยา่งโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/a

bout33-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%

E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%

B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8

%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99

%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0

%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8

%81%E0%B8%84%E0%B9%89

%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0

%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8

%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99

%E0%B8%98%E0%B9%8C%20

%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20

2563-2564%20.pdf
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี(CG)

เพือ่เป็นมาตรการและแนวทางใหแ้ก่

กรรมการรัฐวสิาหกจิ ผูบ้รหิาร 

พนักงานและลกูจา้ง ถอืปฏบิตั ิโดย

หนึง่ในมาตรการคอืเพือ่สรา้งความ

ตระหนักรูแ้ละป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/

About-dad10-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%
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%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8

%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9

%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0

%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8

%88%E0%B8%81%E0%B8%B2

%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0

%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8

%94%E0%B8%B5-

%E0%B9%81%E0%B8%81%E0

%B9%89%E0%B9%84%E0%B8

%82.pdf
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในการ

ด าเนนิธรุกจิ

เพือ่เป็นมาตรการและแนวทางใหแ้ก่

กรรมการรัฐวสิาหกจิ ผูบ้รหิาร 

พนักงานและลกูจา้ง ถอืปฏบิตั ิโดย

หนึง่ในมาตรการคอืเพือ่สรา้งความ

ตระหนักรูแ้ละป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/

About-dad10-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%

E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%

B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8

%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4

%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0

%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8

%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5

%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0

%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8

%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A

%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0

%B8%93.pdf
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิ

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตัใินการ

ด าเนนิงานตามนโยบายทีเ่กีย่วกบัการ

ป้องกนัและการตอ่ตา้นการทจุรติคอร์

รับชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/

About-

dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%

B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%

B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%

A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%

E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0

%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83

%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0

%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8

%A5%E0%B8%A2%E0%B8%9E

%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0

%B8%B4%E0%B8%88.pdf
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตัใินการ

ด าเนนิงานตามนโยบายทีเ่กีย่วกบัการ

ป้องกนัและการตอ่ตา้นการทจุรติคอร์

รับชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/

About-

dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%

B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%

B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%

89%E0%B8%AD%E0%B8%87%

E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%

B8%99%E0%B8%81%E0%B8%

B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%

E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%

B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%

99%E0%B8%9A%E0%B8%99.p

df
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

ในการด าเนนิงาน

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตัใินการ

สรา้งชอ่งทางการสือ่สาร และการเขา้

มามสีว่นร่วมของผูรั้บบรกิารของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการด าเนนิงาน

ของ ธพส. เพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใส

การจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตัใินการ

ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง เพือ่สง่เสรมิ

ความโปร่งใสตามนโยบายทีเ่กีย่วกบั

การป้องกนัและการตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรรั์บชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/a

bout33/docPreviewLogs1128939.

pdf

https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/About-dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33/docPreviewLogs1128939.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33/docPreviewLogs1128939.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33/docPreviewLogs1128939.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

95
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการขบัเคลือ่น

 การสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งใส

ภายในส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง

 การด าเนนิงานของส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง (สศค.) ใหเ้ป็นองคก์รทีม่ี

คณุธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตาม

หลักธรรมาภบิาลใหส้งูขึน้ และรักษา

มาตรฐานผลการประเมนิคณุธรรมและ

 ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐของ สศค. ใหอ้ยูใ่น

ระดบัสงูอยา่งตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.

 fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- มาตรการขบัเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในส านักงาน

เศรษฐกจิการคลัง ประกอบดว้ย

 ประเด็น

 ทีต่อ้งพัฒนา/แกไ้ข/ปรับปรุง

ใหด้ขี ึน้ มาตรการขบัเคลือ่น 

วธิกีารด าเนนิการ 

 ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ และ

 การก ากบัตดิตาม

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูบน

เว็บไซต ์: หนา้หลัก > เอกสาร

เผยแพร/่บรกิารประชาชน > 

เอกสารประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) > มาตรการภายใน

เพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติ > เลอืกขอ้มลู

 ทีต่อ้งการคน้หา

96
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การสง่เสรมิคณุธรรม

ภายในส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่ใหบ้คุลากรของ สศค. มหีลัก

คณุธรรมและจรยิธรรมในการ

ปฏบิตังิานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- การสง่เสรมิคณุธรรมภายใน

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง มี

การด าเนนิการ

 ทีส่ าคญั ดงันี้

 1) การประกาศเจตนารมณ์ 

สศค. คณุธรรม

 2) การอนุมตัแิผนปฏบิตักิาร

ตามยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ

จรยิธรรมของส านักงาน

เศรษฐกจิการคลัง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 3) การอนุมตัโิครงการ “การ

ประกวดสือ่สรา้งสรรคส์ง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรม ภายใต ้

คณุธรรมหลัก “สามคัค ีมวีนัิย 

รับผดิชอบ” ของ สศค. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 4) การก าหนดนโยบายก ากบั

ดแูลองคก์ารทีด่ ี

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

97
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนปฏบิตั ิ

การ

 การป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ประจ าปีของส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่เสรมิสรา้งจติส านกึใหแ้กบ่คุลากร

 ในการปฏบิตังิานตามหนา้ทีด่ว้ย

ความซือ่สตัยส์จุรติ หลักธรรมาภบิาล 

รวมทัง้ประพฤตปิฏบิตัตินตาม

มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. มกีารจัดท ารายงานผล

การด าเนนิงานตามแผนปฏบิตั ิ

การการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติของส านักงาน

เศรษฐกจิการคลัง รอบ 6 เดอืน

 และรอบ 12 เดอืน ซึง่มี

ความกา้วหนา้การด าเนนิการ

แตล่ะโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณทีใ่ชด้ าเนนิงาน 

ปัญหา/อปุสรรค เป็นตน้

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูบน

เว็บไซต ์: หนา้หลัก > เอกสาร

เผยแพร/่บรกิารประชาชน > 

เอกสารประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) > แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี > 

เลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หา

98
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนบรหิาร

ความเสีย่งการทจุรติ

ประจ าปีของส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง

ของการด าเนนิงานตามภารกจิของ 

สศค. ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติหรอื

การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์

 สว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวมของ

หน่วยงาน รวมทัง้ก าหนดมาตรการ

ป้องกนัการทจุรติของ สศค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. มกีารจัดท ารายงาน

 ผลการด าเนนิงานตามแผน

บรหิาร

 ความเสีย่งการทจุรติ รอบ 6 

เดอืน และ

 รอบ 12 เดอืน ซึง่มี

รายละเอยีดความเสีย่งการ

ทจุรติ ระดบัความเสีย่ง การ

ประเมนิการควบคมุความเสีย่ง

การทจุรติ มาตรการป้องกนั

การทจุรติ เป็นตน้

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูบน

เว็บไซต ์: หนา้หลัก > เอกสาร

เผยแพร/่บรกิารประชาชน > 

เอกสารประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) > 

 การประเมนิความเสีย่งเพือ่การ

ป้องกนั

 การทจุรติ > เลอืกขอ้มลูที่

ตอ้งการคน้หา

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

99
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบการจัดการกบั

ขอ้รอ้งเรยีน และ

แผนภมูกิารจัดการ

 ขอ้รอ้งเรยีนของ

ส านักงานเศรษฐกจิ

การคลัง

เพือ่ใหม้แีนวปฏบิตั ิ

 ในการจัดการ

 เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติ

มชิอบของบคุลากรของ สศค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. ไดจั้ดท า “ระเบยีบการ

จัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน และ

แผนภมูกิารจัดการ

 ขอ้รอ้งเรยีน” ซึง่มรีายละเอยีด

การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนของ 

สศค. ประกอบดว้ย 

 วธิกีารทีบ่คุคลภายนอกจะท า

การรอ้งเรยีน รายละเอยีด

ขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการ

จัดการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน สว่นงาน

 ทีรั่บผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ เป็นตน้

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูบน

เว็บไซต ์: หนา้หลัก > เอกสาร

เผยแพร/่บรกิารประชาชน > 

เอกสารประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) > การจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ > เลอืก

ขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หา

100
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับขอ้

รอ้งเรยีนของ

ส านักงานเศรษฐกจิ

การคลัง

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

 การทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่นทาง

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. มชีอ่งทางบนเว็บไซต์

 ทีบ่คุคลภายนอกสามารถแจง้

เรือ่ง

 รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่

ของ สศค.

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูบน

เว็บไซต ์: หนา้หลัก > รอ้งเรยีน 

(อยูด่า้นบนสดุของหนา้

เว็บไซตห์ลัก) > ประเภทเรือ่ง

รอ้งเรยีน เลอืก “ทจุรติ”

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

101
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานผลการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดปุระจ าปี

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งของ สศค. มี

ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

สศค. มกีารจัดท ารายงานผล

การจัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงาน

 ประจ าปี ประกอบดว้ย รายงาน

ผลการวเิคราะหก์ารจัดซือ้จัด

จา้ง จัดหาดว้ยวธิ ีe-Bidding, 

e-Market และคดัเลอืก ซึง่มี

รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ชใ้น

การจัดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้ และ

รายงานสรุประยะเวลาการ

ด าเนนิงานการจัดซือ้จัดจา้งแต่

ละวธิี

- ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูบน

เว็บไซต ์: หนา้หลัก > เอกสาร

เผยแพร/่บรกิารประชาชน > 

เอกสารประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) >

 การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสด ุ> เลอืกขอ้มลูที่

ตอ้งการคน้หา

102
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การยืน่บญัชแีสดง

รายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิของผูบ้รหิาร

ระดบัสงู สศค.ตอ่

ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิ

(ส านักงาน ป.ป.ช.)

เพือ่สรา้งความโปร่งใสในระบบ

ราชการ และป้องกนัการทจุรติใน

หน่วยงาน รวมทัง้ภาคประชาสงัคม

สามารถมสีว่นร่วมในการตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://

 www.nacc.

 go.th/

- ผูบ้รหิารระดบัสงูของ สศค. มี

การยืน่บญัชแีสดงรายการ

ทรัพยส์นิและหนีส้นิผา่นทาง

เว็บไซตข์องส านักงาน ป.ป.ช.

103
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ใหบ้รกิารประชาชนในการตดิตอ่กบั

หน่วยงานและรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/co

ntactus

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
https://www.nacc.go.th/
https://www.nacc.go.th/
https://www.nacc.go.th/
https://www.neda.or.th/2018/th/contactus
https://www.neda.or.th/2018/th/contactus


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

104
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิานรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่สรา้งความเขา้ใจ เกีย่วกบั

กระบวนการ และวธิกีารในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=qQWcAUtm

105
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ

ประจ าปี ของ สพพ.

เพือ่ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามแผน

ตอ่ตา้นการทจุรติประจ าปี ของ สพพ.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.neda.or.th/2018/th/im

por/detail?d=qQucZUtm

106
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี

ให ้สพพ. ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้เชน่ดา้นการ

บรหิารเงนิ ดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง ดา้น

การบรหิารโครงการ เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/pu

rchase/detail?d=qQucBKtm

107
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงาน 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment: ITA)

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในของ สพพ.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.neda.or.th/2018/th/pr

oject/oit

เป็นขอ้มลูของ สพพ. ทีใ่ชใ้น

การประเมนิ ITA

108
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การจัดกจิกรรม

สง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรม

เพือ่เป็นการสง่เสรมิคณุธรรม และ

จรยิธรรมใหแ้กบ่คุลากร ของ สพพ. 

อยา่งตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach?n=nGO4ANWewEb3QWew

Eb3Q

สพพ. มแีผนการจัดกจิกรรม

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรม ใหก้บับคุลากรเป็น

ประจ าทกุเดอืน

https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQWcAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQWcAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/impor/detail?d=qQucZUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/impor/detail?d=qQucZUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/purchase/detail?d=qQucBKtm
https://www.neda.or.th/2018/th/purchase/detail?d=qQucBKtm
https://www.neda.or.th/2018/th/project/oit
https://www.neda.or.th/2018/th/project/oit
https://www.neda.or.th/2018/th/attach?n=nGO4ANWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach?n=nGO4ANWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach?n=nGO4ANWewEb3QWewEb3Q


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

109
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบ คพพ. วา่ดว้ย

ประมวลจรยิธรรมของ

 สพพ. พ.ศ. 2557

ใหบ้คุลากรของ สพพ. ยดึถอืปฏบิตั ิ

ในหลักการท างานตามหลักธรรมาภิ

บาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=nGA4BNWewEb3Q

WewEb3Q

110
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมณ์

องคก์รคณุธรรม

เพือ่ใหบ้คุลากรของ สพพ. ตระหนัก 

และถอืปฏบิตั ิการท างานร่วมกนั

ภายในองคก์ร ภายใตห้ลักการองคก์ร

คณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=qQOcZatm

111
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. เรือ่ง 

เจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของ สพพ.

เพือ่แสดงใหเ้ห็นเจตจ านง ของ ฝ่าย

บรหิาร สพพ. ในการบรหิารงานดว้ย

ความโปร่งใส มคีณุธรรม ยดึหลักธรร

มาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=qQAcAUtl

112
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. เรือ่ง 

แนวทางปฏบิตัติาม 

นโยบายตอ่ตา้นการ

ใหแ้ละรับสนิบนเพือ่

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ

 บคุลากรของ สพพ. ไมใ้หม้คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัการรับหรอืให ้สนิบน ไม่

วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=qQMcBKtk

113
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืแนวปฏบิตั ิ

เกีย่วกบักระบวนการ

คดัเลอืกผูข้ายส าหรับ

การจัดซือ้จัดจา้งทีม่ี

มาตรฐาน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

และสรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานดา้น

การจัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลอดจนเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล

 มกีารสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนมสีว่น

ร่วมในการตรวจสอบกระบวนการ

จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปอยา่งเปิดเผย 

โปร่งใส ตลอดจนป้องกนัปัญหาการ

ทจุรติ และประพฤตมิชิอบ ในการ

จัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=qQEcAUtm

https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGA4BNWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGA4BNWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGA4BNWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQOcZatm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQOcZatm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQAcAUtl
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQAcAUtl
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcBKtk
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcBKtk
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQEcAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQEcAUtm


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

114
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายงด

รับของขวญั (No Gift 

Policy) ในเทศกาลปี

ใหม่

เพือ่ใหบ้คุลากรของ สพพ. ทกุระดบั

ตระหนักถงึการขจัดทจุรติคอรรั์ปชนั 

ภายในหน่วยงานภาครัฐ โดยการให ้

ความร่วมมอืในการงดรับ หรอื ให ้

ของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=qQScAUtm

115
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. วา่ดว้ย

แนวทางการ

ปฏบิตังิานเพือ่

ตรวจสอบเจา้หนา้ที่

จัดซือ้จัดจา้งทกุ

ประเภท ไมม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอ

งาน

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานจัดซือ้จัดจา้งมี

แนวทางการปฏบิตัตินตามกรอบ

จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิานใหม้ี

ความโปร่งใสตรวจสอบได ้เป็นไป

ดว้ยความชอบธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=nGM4ADWewEb3Q

WewEb3Q

116
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืธรรมาภบิาลใน

การด าเนนิงานของ 

สพพ. (Good 

Governance)

สง่เสรมิให ้สพพ. เป็นองคก์รทีม่ี

ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 

ค านงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยรวม มี

คณุธรรมในการด าเนนิงาน 

 มคีวามโปร่งใสตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

117
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิกบั

ประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. เรือ่ง

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่เป็นการตรวจสอบความโปร่งใส 

เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซง ที่

ท าใหข้าดความเป็นกลาง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/att

ach/detail?d=qQMcZatl

118
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเพือ่

ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสของ สบน. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เมือ่วนัที ่11 

กมุภาพันธ ์2564

เพือ่เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่น

คณุธรรมและความโปร่งใสของ สบน. 

ใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมนิ

คณุธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) โดยวเิคราะหแ์นว

ทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง หรอืจดุออ่น ที่

จะตอ้ง แกไ้ขโดยเร่งดว่น และ

ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาใหด้ขี ึน้จาก

การด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/TBsCF

ด าเนนิการตามแนวทางการ

ประเมนิคณุธรรม

 และความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึง่ก าหนด โดย

ส านักงาน ป.ป.ช. และ

ประชาชนสามารถ เขา้ถงึ

ขอ้มลูจากเว็บไซตห์ลัก สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQScAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQScAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGM4ADWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGM4ADWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGM4ADWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcZatl
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcZatl


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

119
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติ

 เมือ่วนัที ่15 ธันวาคม 

2563

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติ

 และประพฤตมิชิอบไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ โดยสอดคลอ้ง กบั

แนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นไป

ตามยทุธศาสตรช์าต ิวา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระยะ

ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/WJIjG

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

จากเว็บไซตห์ลัก สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

120
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

 ประจ าปีและการ

ด าเนนิการ เพือ่

จัดการความเสีย่งการ

ทจุรติ เมือ่วนัที ่18 

มนีาคม 2564

เพือ่วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่ง 

ดา้นการทจุรติของหน่วยงาน เพือ่ใหรู้ ้

สถานะความเสีย่งและสามารถ วาง

แผนการควบคมุและบรหิารความเสีย่ง

ของหน่วยงานได ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

 และเป็นกลไกในการตดิตาม

ตรวจสอบ การป้องกนัการความเสีย่ง

ดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ภายในหน่วยงานทีจ่ะเกดิขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/QgNYJ

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

จากเว็บไซตห์ลัก สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

121
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารตาม

ยทุธศาสตร์

 การสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรมของ สบน. 

ประจ าปี 2564

 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 

2564

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร สรา้ง

ทัศนคต ิปลกูฝังคา่นยิมการ

 ปฏบิตังิานซือ่สตัยส์จุรติ และบรูณา

การหลักคณุธรรม และ จรยิธรรม ให ้

เขา้กบัการด าเนนิงานตามภารกจิของ 

สบน. โดย บคุลากร สบน. ทกุคนมี

สว่นร่วมในการขบัเคลือ่นคณุธรรม

และจรยิธรรม ซึง่ สบน. มกีารจัด

กจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายและ 

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

บคุลากรในทกุระดบัของ สบน. ซึง่

บคุลากรสามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดรั้บ

ไปใชป้ระโยชนใ์น ชวีติประจ าวนัได ้

เป็นอยา่งด ีรวมทัง้เป็นหนึง่ในตวัชว่ย

การ ขบัเคลือ่นคณุธรรมและจรยิธรรม

ของ สบน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/SCKTu

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

122
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

เจตจ านงการ

 บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ อยา่งมี

คณุธรรมและโปร่งใส 

เมือ่วนัที ่9 ธันวาคม 

2562

เพือ่แสดงค ามัน่วา่จะปฏบิตัหินา้ที่

และบรหิารหน่วยงาน

 อยา่งซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส และ

เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/49GJ8
ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก สบน.

 https://www.pdmo.go.th/th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

123
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการเปิด

 โอกาสผูม้สีว่นไดเ้สยี

เขา้มามสีว่นร่วมใน 

การด าเนนิงาน

 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน

 2562

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานเปิดโอกาสให ้

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้

แสดง ความคดิเห็น ร่วมก าหนด

นโยบายในการด าเนนิงานภายใต ้

ความร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน มคีณุภาพมาก

ยิง่ข ึน้และตอบสนองความตอ้งการ

ของ ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีอยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/VGBRL
ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

จากเว็บไซตห์ลัก สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

124
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ของ สบน.

 และประกาศ สบน. 

เรือ่ง มาตรการ 

เผยแพร่ขอ้มลูตอ่

สาธารณะ เมือ่วนัที ่27

 มถินุายน 2562

เพือ่ใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารตอ่

สาธารณะของ สบน.

 สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตขิอ้มลู

ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ

ระเบยีบวา่ดว้ยการรักษาความลับของ

ทาง ราชการ พ.ศ. 2544 เป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้ง น่าเชือ่ถอืและเกดิประโยชน์

ตอ่ ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/liIGu

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

จากเว็บไซตห์ลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

125
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการ

 สง่เสรมิความโปร่งใส

ในการจัดซือ้ จัดจา้ง 

สบน.

 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน

 2562

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งของ สบน. มี

ความโปร่งใส

 เกดิประโยชนส์งูสดุแกห่น่วยงานและ

สอดคลอ้งกบัหลักการ มาตรา 8 ของ

พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและ

การ บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 คอื

 คุม้คา่ โปร่งใส มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/Xg3PR

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

126
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการ

 ตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิ เมือ่วนัที ่27

 มถินุายน 2562

เพือ่แสดงเจตนารมณ์ทีมุ่ง่มัน่ในการ

ขบัเคลือ่นมาตรการ

 ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติตามนโยบายคณุธรรม และ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ 

สบน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/mNJcP

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

จากเว็บไซตห์ลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

127
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการ

 ป้องกนัการรับสนิบน 

เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 

2562

เพือ่เป นมาตรการ กลไก หรอืการวาง

ระบบในการป องกนัและรับสนิบนทกุ

รูปแบบ เพือ่ส งเสรมิให หน วยงาน

สามารถ ป องกนัการรับสนิบนได

อยา่งประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/kqho7

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

128
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

เผยแพร่แผน

 การจัดซือ้จัดจา้ง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่3 

กนัยายน 2563 และ

ประกาศ สบน. เรือ่ง

เผยแพร่ แผนการ

จัดซือ้จัดจา้งประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 (เพิม่เตมิครัง้ที่ 1 

และครัง้ที่

 2) เมือ่วนัที ่28 

มกราคม 2564 และ

วนัที ่18 พฤษภาคม 

2564

เพือ่ให การด าเนนิการจัดซือ้จัดจ าง

เป็นไปด วยความโปร งใสและ

ตรวจสอบได พร อมทัง้ได ป ดป

ระกาศโดยเป ดเผย ณ สบน. และ

เผยแพร ในเว็บไซต ของ สบน. ด วย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

shorturl.asia/z68B7

 shorturl.asia/LFAn9 

shorturl.asia/K0RMV

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

129
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการตอ่ตา้น

การทจุรติ

 คอรรั์ปชนั เรือ่ง การ

รับ-ใหข้องขวญัการ 

เลีย้งหรอืประโยชนอ์ืน่

ใด

 (No Gift Policy)

เพือ่เสรมิสร างวฒันธรรมองค กร

และคา่นยิมสจุรติในการปฏบิตังิาน

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองค กรให กบั

บคุลากร ในทกุระดบัให ตระหนักถงึ

สทิธแิละหน าทีข่องตนเองในการ 

ป้องกนัการทจุรติ การรับหรอืให

สนิบนและความขดัแย ง ทาง

ผลประโยชนม์ใิห เกดิกบั สบน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/k4h8b

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

130
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ศนูย รับเรือ่งร อง

เรยีนร องทกุข สบน.

เพือ่ให การปฏบิตังิานของบคุลากร 

สบน. สอดคล องกบัภารกจิ รวมทัง้

เพือ่ให เป นไปตามนโยบายรัฐบาล 

ทีใ่หย้ดึหลักธรรมาภบิาล ป องกนั

การทจุรติคอร รัปชัน่ และ

ปฏบิตังิานด วยความโปร งใสพร

อมเน นการประชาสมัพันธใ์ห

ประชาชนรับทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/yGFgS

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การให บรกิารรูปแบบ

 E-Service

 ในกระบวนงาน

ของศนูย ข อมลู ที่

ปรกึษา

เพือ่ช วยอ านวยความสะดวกแกผู่ ้

ขอรับบรกิารไม ต องเดนิทางมา

ตดิตอ่ทีห่น วยงานด วยตนเอง 

สามารถด าเนนิการ ผ านระบบในทกุ

ขัน้ตอนจนแล วเสร็จได รับ 

e-certificate รวมทัง้สามารถช าระค า

ธรรมเนยีมผา่นระบบออนไลน ของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/G6HY8

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน.

https://www.pdmo.go.th/th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการค

ลัง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานการวเิคราะห์

ผลการประเมนิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) สป.

สร.กค..ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และ

มาตรการเพือ่

ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใส ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

และขอ้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

โดยการน าผลการวเิคราะหก์าร

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใน 

ของ ปี 63ไปสูก่ารปฏบิตัขิอง

หน่วยงานในปี 64 ใหด้ขี ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://palad.mof.go.th/storage/pa

lad/files/ita64/043.pdf
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการค

ลัง

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

ประจ าปีและการ

ด าเนนิการเพือ่จัดการ

ความเสีย่งการทจุรติ

เพือ่เป็นการป้องกนัการความเสีย่ง

ดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ภายในหน่วยงานทีจ่ะเกดิขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

134
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการค

ลัง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ตอ่สาธารณะ

เพือ่ใหป้ระชาชน หน่วยงาน และทกุ

ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทราบและเขา้ถงึ

ขอ้มลูการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

135
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการค

ลัง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง

เรือ่ง เจตจ านงการ

บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติอยา่งมี

คณุธรรมและโปร่งใส

เพือ่เป็นแสดงค ามัน่วา่จะปฏบิตัหินา้ที่

และบรหิารหน่วยงานอยา่งซือ่สตัย์

สจุรติ โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการค

ลัง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชนั 

เรือ่ง 

 การรับ-ใหข้องขวญั 

การเลีย้งหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด 

 (No Gift Policy)

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รและ

คา่นยิมสจุรติในการปฏบิตังิาน

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหก้บั

บคุลากรในทกุระดบัใหต้ระหนักถงึ

สทิธแิละหนา้ทีข่องตนเองในการ

ป้องกนัการทจุรติ การรับหรอืให ้

สนิบนและความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนม์ใิหเ้กดิกบั สป.กค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการค

ลัง

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

จัดโครงการอบรมการ

พัฒนาบคุลากรในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้น

การตอ่ตา้นการทจุรติใหก้บับคุลากร

เป็นไปดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและ

โปร่งใสและน าความรูค้วามเขา้ใจที่

ไดรั้บน าไปใชใ้หถ้กูตอ้ง

 และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

138
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิแบง่

รัฐบาล

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางการรับเรือ่งการ

รอ้งเรยีนการทจุรติผา่นทางเว็บไซต์

ของส านักงานฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.glo.or.th/about/corpor

ate-governance/complaint

https://palad.mof.go.th/storage/palad/files/ita64/043.pdf
https://palad.mof.go.th/storage/palad/files/ita64/043.pdf
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://www.glo.or.th/about/corporate-governance/complaint
https://www.glo.or.th/about/corporate-governance/complaint


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

139
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิแบง่

รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสและ

คณุธรรมในการจัดซือ้

จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

เกดิความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/files/about/p

romote-transparency/promote-

transparency/promote-

transparency.pdf
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิแบง่

รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของส านักงาน

สลากกนิแบง่รัฐบาลเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

สอดคลอ้งกบัเจตจ านงการบรหิารงาน

ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โดยเปิด

โอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่น

ร่วมในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/files/about/p

romote-

transparency/stakeholders-

participate/stakeholders-

participate.pdf
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิแบง่

รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนักงานและ

ลกูจา้งส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล

ตระหนักถงึความส าคญัในการตอ่ตา้น

การทจุรติ สอดคลอ้งกบันโยบายการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเจตจ านงใน

การบนหิารงานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ

 ยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรม ความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน รวมทัง้

ตรวจสอบการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานและลดการใชด้ลุพนิจิ

ของผูป้ฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/files/about/p

romote-transparency/check-

discretion/Announcement.pdf
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิแบง่

รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้ง

ของส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล

ปฏบิตัติอ่ผูม้ารับบรกิาร ผูม้าตดิตอ่ 

หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งมี

คณุธรรม และเทา่เทยีมกนั ไมเ่ลอืก

ปฏบิตั ิจงึก าหนดแนวทางปฏบิตั ิเรือ่ง

 การใหห้รอืการรับของขวญัของที่

ระลกึ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/files/about/p

romote-transparency/promote-

transparency/nogift62.pdf
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิแบง่

รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่เป็นการป้องกนัการด าเนนิการใดๆ

 ในลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดั

ยังทางผลประโยชนต์อ่ส านักงาน

สลากฯ และเพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ระบบการก ากบัดแูลทีด่ขีองส านักงาน

สลากฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/about/corpor

ate-governance/conflict-of-

interest

https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/promote-transparency/promote-transparency.pdf
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