
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

กรม

วทิยาศาสตร์

บรกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนป้องกนัการทจุรติ

และประประพฤตมิชิอบ

 และแผนสง่เสรมิ

คณุธรรม จรยิธรรม 

ของ วศ.อว.

เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัขิอง วศ.อว. 

และเป็นการขบัเคลือ่นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติตามยทุธศาสตร์

ชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dss.go.th/index.

php/ita-support

2

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

กรม

วทิยาศาสตร์

บรกิาร

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

วศ. เล็งเห็นถงึความส าคญัในการก าหนด

มาตรการหรอืเครือ่งมอืการประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ เพือ่เป็นหลักประกนัอกี

ขอ้ทีห่น่วยงานจะด าเนนิงานภายใน

องคก์ร ดว้ยความสจุรติ รวมทัง้เป็นการ

ก าหนดมาตรการ วางระบบ การป้องกนั

ความเสีย่งลว่งหนา้ทีอ่าจเกดิในอนาคต

ของหน่วยงานไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://raiden.dss.local/ita/2

564/doc/o36.pdf

3

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

กรม

วทิยาศาสตร์

บรกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรการ

ภายใน วศ. เพือ่

ป้องกนัการทจุรติ

วศ. ก าหนดมาตรการภายในหน่วยงาน

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติแหง่ชาต ิ(ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ไดพั้ฒนาเครือ่งมอืการประเมนิเชงิบวก 

เพือ่เป็นมาตรฐานการป้องกนัการทจุรติ

และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนัก

ใหห้น่วยงานภาครัฐ มกีารด าเนนิงาน

อยา่งโปร่งใส และมคีณุธรรม โดยใชช้ือ่

วา่ “การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and 

TransparencyAssessment : ITA)” โดยมี

การแบง่ผูรั้บผดิชอบภายในหน่วยงานให ้

มกีารก ากบั ตดิตาม กจิกรรมที ่วศ. 

ก าหนด พรอ้มจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม 5 มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปร่งใสภายในกรม

วทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.อว) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://raiden.dss.local/ita/2

564/doc/o43.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

กรม

วทิยาศาสตร์

บรกิาร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรอ้งเรยีน/

ชมเชย/ขอ้เสนอแนะ/

แสดงความคดิเห็น 

ออนไลน์

เพือ่เปิดชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หรอืผูข้อรับบรกิาร สามารถเสนอแนะ 

แสดงความคดิเห็น ค าตชิม และรอ้งเรยีน

เจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dss.go.th/compl

ain/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

5

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

กรม

วทิยาศาสตร์

บรกิาร

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ E-Service วศ.อว.

เพือ่มุง่พัฒนาบรกิารของภาครัฐให ้

ประชาชนเขา้ถงึได ้โดยผา่นทาง

อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใหเ้กดิรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งเป็นรูปธรรม การ

พัฒนาชอ่งทางใหม ่ในการใหบ้รกิาร

อเิล็กทรอนกิสนั์น้มคีวามแตกตา่งกนัไป

บา้ง แตก็่มกัจะเนน้ชอ่งทางทีใ่ช  ้

อนิเทอรเ์น็ตเป็นตวักลางในการตดิตอ่

และใหบ้รกิารกบัประชาชน การใหบ้รกิาร

อเิล็กทรอนกิสภ์าครัฐผา่นชอ่งทาง

อนิเทอรเ์น็ตสามารถท าไดห้ลาก หลาย

รูปแบบและมคีวามซบัซอ้นในระดบัที่

แตกตา่งกนัตามเทคโนโลย ีและ 

สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีม่ี

การปรับปรุงและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง ท า

ใหเ้กดิชอ่งทางใหม่ๆ  ใหป้ระชาชน

สามารถเลอืกใชเ้พิม่ขึน้อยูต่ลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dss.go.th/index.

php

6

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

กรม

วทิยาศาสตร์

บรกิาร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

ระบบประกาศการ

จัดซือ้จัดจา้ง วศ.อว.

เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง

และ การบรหิารพัสดตุามระเบยีบนีด้ว้ย

วธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิส ์ตามวธิกีารที่

กรมบญัชกีลางก าหนด ทีห่น่วยงานตอ้ง

เผยแพร ่แผนการจัดซือ้จัดจา้ง เอกสาร

จัดซือ้จัดจา้ง / ราคากลาง ผลการจัดซือ้

จัดจา้ง ราคากลาง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dss.go.th/purch

ase/

7

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ศนูยค์วาม

เป็นเลศิดา้น

ชวีวทิยา

ศาสตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.tcels.or.th/New

s/Press-Release/2436

เป็นรางวลัสง่เสรมิ

การท างานอยา่ง

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

8

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ศนูยค์วาม

เป็นเลศิดา้น

ชวีวทิยา

ศาสตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ศนูยก์ารเรยีนรู ้

ออนไลน ์CSDT 

e-Learning

เพือ่การจัดเตรยีมเอกสารทางวชิาการ

เครือ่งมอืแพทยโ์ดยใช ้Common 

Submission Dossier Template (CSDT)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://elcsdt.adtec.or.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ศนูยค์วาม

เป็นเลศิดา้น

ชวีวทิยา

ศาสตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ ศนูยค์วาม

เป็นเลศิดา้นชวีวทิยา

ศาสตร ์ (องคก์าร

มหาชน) เรือ่ง

นโยบายคณุภาพ 

(ศลช.)

ตะหนักถงึความส าคญัของการบรหิาร

และการด าเนนิงานอยา่งมคีณุภาพ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.tcels.or.th/TCEL

/media/TCEL/file%20upload

/Quality-policy.pdf

10

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ศนูยค์วาม

เป็นเลศิดา้น

ชวีวทิยา

ศาสตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

การเปิดเผยบญัชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิ กรณีด ารง

ต าแหน่งครบ 3 ปี

  ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nacc.go.th/cat

egory/20191125181416109/

list?

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

และบนกระดานที่

ส านักงาน โดยจะมี

การน าลงจากเว็บไซต์

เมือ่เปิดเผยครบ

ก าหนด 180 วนั

11

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ศนูยค์วาม

เป็นเลศิดา้น

ชวีวทิยา

ศาสตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน/

ขอ้เสนอแนะ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.tcels.or.th/Spec

ialPage/Suggestion
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

แผนการจัดซือ้จัดจา้ง

หรอืแผนการจัดหา

พัสด ุประกาศตา่ง ๆ 

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ป้องกนัการทจุรติของผูเ้ขา้ยืน่แขง่ขนั

เสนอราคามคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกบัผู ้

เจา้หนา้ที ่ท าใหอ้าจเกดิการเจรจากนั

สว่นตวั และเอือ้ผลประโยชนต์อ่กนัใน

เรือ่งคณุภาพของวสัดุ คณุภาพงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ รวมถงึการกอ่สรา้ง

ไมไ่ดค้ณุภาพตามทีต่กลงไวใ้นสญัญาจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/2018-08-22-

09-09-15/2018-08-23-05-08-

31/2564/179-2020-09-18-

08-25-25              url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/2018-08-22-

09-09-15/2018-08-23-05-09-

32/2564
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

รายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี

เพือ่แสดงความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานและเพือ่เป็นการแสดง

ด าเนนิงานตามภาระกจิของสถาบนั ฯ ให ้

ประชาชนไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/component/c

ontent/article?id=117&Itemi

d=105



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร

เพือ่แสดงความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานและเพือ่เป็นการแสดง

ด าเนนิงานตามภาระกจิของสถาบนั ฯ ให ้

ประชาชนไดรั้บทราบ และอ านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชนในการขอเขา้รับ

บรกิารในงานตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/component/c

ontent/article/24-public-

relations/109-2020-05-04-

17-07-19?Itemid=105
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

ขอ้มลูเชงิสถติกิาร

ใหบ้รกิาร

แสดงขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร ให ้

ประชาชนไดรั้บทราบ เพือ่ใหก้าร

บรหิารงานของ สทน. เกดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละ

บรหิารหน่วยงาน

ของผูบ้รหิารมคีวามโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/2020-04-26-

08-09-52/service-statistics
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่อ านวยความสะสดวกในการเขา้ถงึ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ ของหน่วยงานเพือ่ใหก้าร

บรหิารงานของ สทน. เกดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละ

บรหิารหน่วยงานของผูบ้รหิารมคีวาม

โปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของ สทน. เกดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตั ิ

หนา้ทีแ่ละบรหิารหน่วยงานของผูบ้รหิาร

มคีวามโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/component/c

ontent/article?id=112&Itemi

d=105
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงใน

การตอ่ตา้นการทจุรติ 

ของ สทน.

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของ สทน. เกดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตั ิ

หนา้ทีแ่ละบรหิารหน่วยงาน

ของผูบ้รหิารมคีวามโปร่งใส มคีวาม

ซือ่สตัยส์จุรติ มคีณุธรรม และปราศจาก

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/2018-08-22-

09-03-16/2018-08-22-11-04-

32
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศนโยบาย 

No Gift Policy งดรับ 

งดให ้ของขวญัใน

เทศกาลปีใหม ่2564

การสือ่สารกระตุน้การรับรูก้ารป้องการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบ การรับสนิบน 

ผลประโยชนทั์บซอ้นของหน่วยงานให ้

บคุลากรภายในและสาธารณชนไดรั้บ

ทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/component/c

ontent/article/24-public-

relations/102-happy-new-

year-2020?Itemid=105



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ของ สทน.

เพือ่ยกระดบัพัฒนาการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานใหด้ี

ย ิง่ข ึน้ โดยการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ สทน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่น าประเด็นที่

เป็นขอ้บกพร่องหรอืจดุออ่นทีค่วรพัฒนา

ปรับปรุงแกไ้ข มาก าหนดเป็นมาตรการ

แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน น าไปสู่

การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม และ

เสรมิสรา้งคา่นยิมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นที่

ยอมรับของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

สรา้งความพงึพอใจในคณุภาพการ

ใหบ้รกิาร และความไวว้างใจของ

ประชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

url : 

https://www.tint.or.th/main

/index.php/th/component/s

ppagebuilder/1096-
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการตดิตอ่
เป็นชอ่งทางการตดิตอ่อ านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www2.tint.or.th/ind

ex.php/contact-65
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

จัดท าระบบรองรับการ 

ขอรับบรกิาร ตรวจและ 

ออก ใบรับรอง ความ

ปลอดภัย ทาง รังสี

ของ หบีหอ่ บรรจุ เชือ่ม 

โยง ขอ้มลู บรูณ าการ 

ใบอนุญาต สง่ หรอืพา

วตัถุอนัตราย  หรอืสตัว์

ไปกบัอากาศยาน ผา่น

ระบบ  National Single

 Window (NSW)

เพือ่ขอรับบรกิารและตดิตามผลพรอ้มทัง้

ดาวนโ์หลดใบรับรองผลทาง

อเิล็กทรอนกิสเ์ป็นการเพิม่ความสะดวก

ใหก้บัประชาชน และเกดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล กาด าเนนิการรวดเร็วทัน

ตอ่สาถานการณ์ปัจจบุนั และมคีวาม

โปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://nsw.tint.or.th/

เชือ่ม โยง ขอ้มลู กบั

หน่วย งานทา่อากาศ

ยานและ ส านักงาน 

ปรมาณู เพือ่ สนั ติ
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

เทคโนโลยี

นวิเคลยีร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่ง ทางการ ซือ้ สนิคา้

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการสัง่ซือ้สนิคา้

ใหก้บัประชาชน อ านวยความสะดวกใน

การใหบ้รกิารผา่นระบบการขายสนิคา้

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tintmarket.co

m/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัมาตร

วทิยาแหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การป้องกนัและการ

ปราบปรามการทจุรติ

เพือ่ใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติของสถาบนั และเผยแพร่ตอ่

สาธารณชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.nimt.or.th/main

/?page_id=12363

การเผยแพร่ การ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ 

และการสง่เสรมิ

คณุธรรม 2564 - 

สถาบนัมาตรวทิยา

แหง่ชาต ิ(nimt.or.th) 

http://www.nimt.or.th

/main/?p=36286
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

แสงซนิโครต

รอน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบาย/มาตรการ

ด าเนนิการเผยแพร่

ขอ้มลูบนเว็บไซตข์อง

สถาบนัวจัิยแสง

ซนิโครตรอน 

(องคก์ารมหาชน)

เพือ่พัฒนาหน่วยงานใหม้คีณุธรรมและ

ความโปร่งใสในดา้นการน าเสนอขอ้มลู

ตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.slri.or.th/th/ab

outus/2012-07-16-03-51-

01/%E0%B8%A1%E0%B8%B

2%E0%B8%95%E0%B8%A3

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

0%B8%A3%E0%B8%81%E0

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

B9%80%E0%B8%9C%E0%B8

%A2%E0%B9%81%E0%B8%

9E%E0%B8%A3%E0%B9%88

%E0%B8%82%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%A1%E0

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

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

%98%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B8%93%E0%B8%B0

.html

เปิดใหบ้คุคลภายใน

และภายนอกได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต ์

โดยมอียูใ่นหนา้เว็บ

ไซดห์ลักของสถาบนัฯ

26

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

แสงซนิโครต

รอน 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ชว่ยเหลอืหรอืขจัดความเดอืดรอ้น

ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบหรอืภารกจิของสถาบนัฯ 

โดยตรง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://complaint.slri.or.th/

เปิดใหบ้คุคลภายใน

และภายนอกได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต ์

โดยมอียูใ่นหนา้เว็บ

ไซดห์ลักของสถาบนัฯ
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

แสงซนิโครต

รอน 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานขอใช ้

บรกิาร

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผูใ้ชบ้รกิารไดศ้กึษาเทคนคิทีใ่ชบ้รกิารที่

หอ้งปฏบิตักิารแสงสยาม และสรา้งความ

มัน่ใจวา่สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนคินัน้ๆ 

ในงานวจัิยไดถ้กูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.slri.or.th/th/se

rvice-access-procedure.html

เปิดใหบ้คุคลภายนอก

ไดเ้ขา้ถงึทางเว็บไซต ์

โดยมอียูใ่นหนา้เว็บ

ไซดห์ลักของสถาบนัฯ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

แสงซนิโครต

รอน 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานขอใช ้

บรกิาร 

(ภาคอตุสาหกรรม)

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผูใ้ชบ้รกิารไดศ้กึษาเทคนคิทีใ่ชบ้รกิารที่

หอ้งปฏบิตักิารแสงสยาม และสรา้งความ

มัน่ใจวา่สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนคินัน้ๆ 

ในงานวจัิยไดถ้กูตอ้ง โดยมุง่เนน้

ภาคอตุสาหกรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.slri.or.th/bdd/t

h/procedures-for-

requesting-service.html

เปิดใหบ้คุคลภายนอก

ไดเ้ขา้ถงึทางเว็บไซต ์

โดยมอียูใ่นหนา้เว็บ

ไซดห์ลักของสถาบนัฯ
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

ดาราศาสตร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบสมคัรเขา้ร่วม

กจิกรรมทางดารา

ศาสตร ์(e-serviec)

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ส้นใจเขา้

ร่วมกจิกรรมทางดาราศาสตรข์องสดร.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.narit.or.th/ind

ex.php/outreach-page

ผูส้นใจเขา้ร่วม

กจิกรรมสามารถ

ศกึษาขอ้มลูและสมคัร

ไดจ้ากเวปไซด์
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

ดาราศาสตร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจองเขา้ชม

ทอ้งฟ้าจ าลอง 

(e-service)

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ส้นใจเขา้

ชมทอ้งฟ้าจ าลองของสดร.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://store.narit.or.th/tick

et/

สดร.ก าลังพัฒนา

ระบบการจองทีน่ั่ง

ลว่งหนา้ผา่นเวปไซด์
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

ดาราศาสตร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจ าหน่วยของที่

ระลกึ (e-service)

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ส้นใจซือ้

ของทีร่ะลกึของสดร.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://store.narit.or.th/sho

p/

ผูส้นใจสามารถซือ้

ของทีร่ะลกึไดจ้ากเวป

ไซด์
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

ดาราศาสตร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบลายมอืชือ่ดจิทัิล 

(Digital Signature)

เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ

เอกสาร และการด าเนนิงานใหเ้กดิความ

คลอ่งตวั สะดวก รวดเร็ว และสนอง

นโยบายลดปรมิาณกระดาษของ

หน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ประกาศสถาบนัฯ เรือ่ง การ

ใชล้ายมอืชือ่ดจิทัิล (Digital 

Signature)

เป็นระบบบรหิารงาน

ภายในของสดร.
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

ดาราศาสตร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

 ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงาน (การ

เปิดเผยขอ้มลูบนเวป

ไซด)์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ส้นใจ

สามารถเขา้ไปดขูอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสดร.ไดจ้ากเวปไซด์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.narit.or.th/ind

ex.php/history

เป็นสว่นหนึง่ของการ

ประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 และกฎหมายอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

ดาราศาสตร์

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
social network

เพือ่เป็นชอ่งทางตดิตอ่สือ่สารและให ้

ขอ้มลูขา่วสารแกผู่ส้นใจดา้นดาราศาสตร์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1.https://www.facebook.co

m/NARITpage

เป็นการใหข้อ้มลูทาง

ดาราศาสตร ์กจิกรรม

และขา่วสารทางดารา

ศาสตรท์ีอ่ยูใ่นความ

สนใจของประชาชน
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ประเทศ

ไทย (วว.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายและแนว

ปฏบิตักิารป้องกนั

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์

เพือ่ใหบ้คุลากรของ วว. มแีนวทางใน

การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งซือ่สตัยส์จุรติ  ไม่

แสวงหาประโยชนส์ว่นตน/หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง  และหลกีเลีย่งความขดัแยง้

ทางผลประโยชนท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tistr.or.th/dow

nload/infoweb/%E0%B8%99

%E0%B9%82%E0%B8%A2%E

0%B8%9A%E0%B8%B2%E0

%B8%A2%E0%B9%81%E0%

B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9

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

A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F

%E0%B8%B4%E0%B8%9A%

E0%B8%B1%E0%B8%95%E0

%B8%B4%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%E

0%B8%84%E0%B8%A7%E0

%B8%B2%E0%B8%A1%E0%

B8%82%E0%B8%B1%E0%B8

%94%E0%B9%81%E0%B8%

A2%E0%B9%89%E0%B8%87

%E0%B8%97%E0%B8%B2%E

0%B8%87%E0%B8%9C%E0%

B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8

%A3%E0%B8%B0%E0%B9%

82%E0%B8%A2%E0%B8%8A

%E0%B8%99%E0%B9%8C.p

df



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ประเทศ

ไทย (วว.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ วว. 

พ.ศ. 2563-2565

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิการ

ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของหน่วยงานภายใน วว. และสรา้ง

ทัศนคตแิละคา่นยิมทีไ่มย่อมรับการ

ทจุรติคอรรั์ปชนั การไมรั่บทรัพยส์นิหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tistr.or.th/dow

nload/infoweb/%E0%B9%81

%E0%B8%9C%E0%B8%99%E

0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%

B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8

%B1%E0%B8%95%E0%B8%

B4%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%B

8%B1%E0%B8%99%E0%B8%

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

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E

0%B8%88%E0%B8%A3%E0

%B8%B4%E0%B8%95%E0%

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

%B0%E0%B8%9B%E0%B8%

A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E

%E0%B8%A4%E0%B8%95%E

0%B8%B4%E0%B8%A1%E0

%B8%B4%E0%B8%8A%E0%

B8%AD%E0%B8%9A%20%E0

%B8%9E.%E0%B8%A8.%202

563-2565.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ประเทศ

ไทย (วว.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการป้องกนั

และตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชนั

เพือ่เป็นแนวทางส าหรับบคุลากร วว.

ใหต้ระหนักถงึความส าคญัและการ

เสรมิสรา้งคณุธรรมความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงาน  โดยยดึหลักการก ากบัดแูล

กจิการทีด่เีพือ่ใหม้กีารด าเนนิกจิการ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม มคีวาม

รับผดิชอบตอ่สงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี  

มคีวามมุง่มัน่ในการตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tistr.or.th/dow

nload/infoweb/%E0%B8%99

%E0%B9%82%E0%B8%A2%E

0%B8%A2%E0%B8%B2%E0

%B8%A2%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%E

0%B9%81%E0%B8%A5%E0

%B8%B0%E0%B8%9B%E0%

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

%9A%E0%B8%9B%E0%B8%

A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1

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

0%B8%A3%E0%B8%97%E0

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

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

%95_25630331.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ประเทศ

ไทย (วว.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งของการ

ด าเนนิงานหรอืการ

ปฏบิตัหินา้ที ่

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

ทจุรติหรอืกอ่ใหเ้กดิ

การขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวมของหน่วยงาน

เพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งทีจ่ะสง่ผล

กระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายทีส่ าคญั

ขององคก์ร และเป็นการแกไ้ขปัญหา

การทจุรติทีย่ั่งยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tistr.or.th/dow

nload/infoweb/%E0%B8%81

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

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

%B8%B0%E0%B9%80%E0%

B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8

%99%E0%B8%84%E0%B8%

A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1

%E0%B9%80%E0%B8%AA%

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

%B8%A2%E0%B8%87%E0%

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

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

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

%E0%B8%B4%E0%B8%95%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0

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

B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8

%B5%202564.pdf 
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ประเทศ

ไทย (วว.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการเรยีนรูแ้ละ

การป้องกนัความ

ขดัแยง้กนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

และผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจแก่

บคุลากร วว. ใหเ้กดิความตระหนักถงึ

ปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบและ

ผลประโยชนทั์บซอ้น รวมถงึเป็นขอ้มลู

ใหป้ระชาชนและผูส้นใจไดศ้กึษา เพือ่

เป็นพืน้ฐานการปฏบิตัตินในการสรา้ง

สงัคมและวฒันธรรมซือ่สตัยส์จุรติ 

โปร่งใส อนัเป็นการสรา้งสงัคมไมท่นตอ่

การทจุรติ ลดระดบัการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบในสงัคมไทยตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tistr.or.th/tistr

/code/tistrorg/report/file/%

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

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

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

%84%E0%B8%A7%E0%B8%

B2%E0%B8%A1%E0%B8%82

%E0%B8%B1%E0%B8%94%E

0%B9%81%E0%B8%A2%E0

%B9%89%E0%B8%87%E0%B

8%97%E0%B8%B2%E0%B8%

87%E0%B8%9C%E0%B8%A5

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

E0%B8%B0%E0%B9%82%E0

%B8%A2%E0%B8%8A%E0%

B8%99%E0%B9%8C.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนัวจัิย

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ประเทศ

ไทย (วว.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ 

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

เพือ่เป็นแนวทางการด าเนนิงานตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบใหแ้กห่น่วยงานและ

สาธารณะชนไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tistr.or.th/dow

nload/infoweb/%E0%B8%99

%E0%B9%82%E0%B8%A2%E

0%B8%9A%E0%B8%B2%E0

%B8%A2%E0%B9%81%E0%

B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8

%82%E0%B8%B1%E0%B9%8

9%E0%B8%99%E0%B8%95%

E0%B8%AD%E0%B8%99%E0

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

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

%B1%E0%B8%94%E0%B8%8

1%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%82%E0%B9%89%E

0%B8%AD%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%206311.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

สารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศ

เจตนารมณ์สรา้ง

จติส านกึ สง่เสรมิ

คา่นยิม และความ

ซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.hii.or.th/%e0%

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

%a3%e0%b8%81%e0%b8%b

3%e0%b8%81%e0%b8%b1%

e0%b8%9a%e0%b8%94%e0

%b8%b9%e0%b9%81%e0%b

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

b4%e0%b8%88%e0%b8%81

%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e

0%b8%97%e0%b8%b5%e0%

b9%88%e0%b8%94e/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

สารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

(องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.hii.or.th/%e0%

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

%a3%e0%b8%81%e0%b8%b

3%e0%b8%81%e0%b8%b1%

e0%b8%9a%e0%b8%94%e0

%b8%b9%e0%b9%81%e0%b

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

b4%e0%b8%88%e0%b8%81

%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e

0%b8%97%e0%b8%b5%e0%

b9%88%e0%b8%94e/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

สารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

(องคก์าร

มหาชน)

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.hii.or.th/tag/%

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

%B8%87%E0%B8%A7%E0%

B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9

%80%E0%B8%A5%E0%B8%

B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3

%E0%B8%B1%E0%B8%90/

สาขาบรกิารภาครัฐ 

ประเภทพัฒนาการ

บรกิาร จากผลงาน 

โครงการพัฒนา

แบบจ าลองทางสมทุร

ศาสตรแ์ละระบบเตอืน

ภัยลว่งหนา้บรเิวณ

อา่วไทย โดย 

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร)

44

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

สารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

ใชเ้ป็นกลไกในการสรา้งความตระหนัก

ใหห้น่วยงานมกีารด าเนนิงานอยา่ง

โปร่งใสและมคีณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.hii.or.th
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

สารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

การใหบ้รกิาร

คลังขอ้มลูน ้าแหง่ชาติ

เป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมขอ้มลูดา้น

ทรัพยากรน ้าของประเทศ ทัง้ขอ้มลูพืน้ที่

 ขอ้มลูสถติ ิขอ้มลูสถานการณ์น ้าปัจจบุนั

 ขอ้มลูคาดการณ์และงานวจัิยที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการทรัพยากร

น ้าของประเทศ เพือ่น ามาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุ ทัง้ในดา้นการบรหิาร

จัดการน ้า ควบคมุสถานการณ์ การแจง้

เตอืนภัย และลดความสญูเสยีทัง้ชวีติ

และทรัพยส์นิของประชาชนไดอ้ยา่ง

ทันทว่งที

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.thaiwater.net
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

สารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.hii.or.th/%e0%

b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8

%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b

1%e0%b8%87%e0%b8%84%

e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0

%b8%a1%e0%b8%84%e0%b

8%b4%e0%b8%94%e0%b9%

80%e0%b8%ab%e0%b9%87

%e0%b8%99/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

สถาบนั

สารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้งภายใน สสน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.hii.or.th/%e0%

b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8

%b0%e0%b8%81%e0%b8%b

2%e0%b8%a8%e0%b8%88%

e0%b8%b1%e0%b8%94%e0

%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b

9%89%e0%b8%ad-

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e

0%b8%94%e0%b8%88%e0%

b9%89%e0%b8%b2%e0%b8

%87/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

การวจัิย

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

การเปิดใหบ้รกิาร

ขอ้มลูผา่นเครอืขา่ย 

ในรูปแบบ Data API 

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://nriis.go.th/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

การวจัิย

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://nriis.nrct.go.th/

https://dric.nrct.go.th/

Index
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

การวจัิย

แหง่ชาติ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nrct.go.th/Port

als/13/Users/163/gov.servic

e%20NRCT%20Form.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

การวจัิย

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nrct.go.th/wor

k-manual



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

การวจัิย

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nrct.go.th/%E0

%B8%A3%E0%B8%B1%E0%

B8%9A%E0%B9%80%E0%B8

%A3%E0%B8%B7%E0%B9%

88%E0%B8%AD%E0%B8%87

%E0%B8%A3%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0

%B9%80%E0%B8%A3%E0%

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

%99
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม 

(สกสว.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับฟังความ

คดิเห็นและขอ้คดิเห็น

เพือ่เพิม่การมสีว่นร่วมของประชาชน 

และน ามาปรับปรุงการด าเนนิงานของ 

สกสว.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tsri.or.th/th/h

earing
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม 

(สกสว.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการบรหิารจัดการ

เพือ่ป้องกนัความ

ขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ สกสว.

เพือ่ใหบ้คุลากร สกสว. ศกึษาและยดึถอื

ปฏบิตั ิรวมถงึประชาชนทีส่นใจ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tsri.or.th/dl/46

7/%E0%B8%84%E0%B8%B9

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

0%B8%B7%E0%B8%AD%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%88%E0%B8%B1%E

0%B8%94%E0%B8%81%E0%

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

%80%E0%B8%9E%E0%B8%B

7%E0%B9%88%E0%B8%AD

%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0

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

B8%99%E0%B8%84%E0%B8

%A7%E0%B8%B2%E0%B8%

A1%E0%B8%82%E0%B8%B1

%E0%B8%94%E0%B9%81%E

0%B8%A2%E0%B9%89%E0

%B8%87%E0%B8%97%E0%B

8%B2%E0%B8%87%E0%B8%

9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B9%82%E0%B8%A2%E0

%B8%8A%E0%B8%99%E0%

B9%8C-

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม 

(สกสว.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

ขา่วประชาสมัพันธ ์

เกีย่วกบัการรับสมคัร

งานของ สกสว.

เพือ่เผยแพร่สูส่าธารณะใหป้ระชาชน

สามารถตรวจสอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tsri.or.th/th/re

cruitment

ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่มี

ตัง้แตก่ารรับสมคัร 

ระยะเวลา คณุสมบตั ิ

กระบวนการทดสอบ 

และรายชือ่ผูผ้า่นการ

คดัเลอืก เพือ่ใหเ้กดิ

ความโปรงใส
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม 

(สกสว.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูเกีย่วกบั

ธรรมาภบิาลและความ

โปร่งใส

เพือ่ใหบ้คุลากร สกสว.ศกึษา และ

เผยแพร่สูส่าธารณะใหป้ระชาชนทีส่นใจ 

ตรวจสอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tsri.or.th/th/ab

out/11/%E0%B8%98%E0%B

8%A3%E0%B8%A3%E0%B8

%A1%E0%B8%B2%E0%B8%

A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A

%E0%B8%B2%E0%B8%A5%

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

%B8%B0%E0%B8%84%E0%

B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8

%A1%E0%B9%82%E0%B8%

9B%E0%B8%A3%E0%B9%88

%E0%B8%87%E0%B9%83%E

0%B8%AA

1.แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

2.รายงานผลการ

ด าเนนิงานฯ

3.เอกสารอืน่ที่

เกีย่วขอ้งฯ
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม 

(สกสว.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางและ

กระบวนการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน

เพือ่เผยแพร่สูส่าธารณะใหป้ระชาชนที่

สนใจ ใชเ้ป็นชอ่งทางในการแจง้ขอ้

รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tsri.or.th/th/co

mplaint
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติในการ

บรหิารงานส านักงาน

นวตักรรมแหง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของ สนช.เกดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตั ิ

หนา้ทีแ่ละบรหิารหน่วยงาน

ของผูบ้รหิารมคีวามโปร่งใส มคีวาม

ซือ่สตัยส์จุรติ มคีณุธรรม และปราศจาก

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nia.or.th/front

end/article/thkwjntztu/edit

or/files/O34-1-64-NIA.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ของ สป.อว.

เพือ่ยกระดบัพัฒนาการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานใหด้ี

ย ิง่ข ึน้ โดยการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ สนช. ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2563 เพือ่น าประเด็นทีเ่ป็น

ขอ้บกพร่องหรอืจดุออ่นทีค่วรพัฒนา

ปรับปรุงแกไ้ข มาก าหนดเป็นมาตรการ

แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน น าไปสู่

การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม และ

เสรมิสรา้งคา่นยิมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นที่

ยอมรับของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

สรา้งความพงึพอใจในคณุภาพการ

ใหบ้รกิาร และความไวว้างใจของ

ประชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nia.or.th/front

end/article/thkwjntztu/edit

or/files/O42-

MeasureITA2564-NIA.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

ของส านักงาน

นวตักรรมแหง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

เรือ่ง

กระบวนการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน รอ้ง

ทกุข ์และแจง้การทจุรติ

เพือ่เป็นแนวทางการด าเนนิงานตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบใหแ้กห่น่วยงานและ

สาธารณะชนตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nia.or.th/front

end/article/dgfhncjdzbmr/e

ditor/files/O29-Cop-64.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิงาน

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

เป็นความร่วมมอืกบั

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบยืน่ค าขอรับ

ใบอนุญาตออนไลน์ 

(e-license)

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบรกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://license.oap.go.th/logi

n/

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบตดิตอ่

ประสานงานเพือ่การ

ขอรับใบอนุญาต 

(e-tracking)

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบรกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://item.oap.go.th/queue

/home

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานออก

ใบอนุญาตเครือ่ง

ก าเนดิรังส ีและน าเขา้

 - สง่ออก

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบรกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oap.go.th/servi

ces/1

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบสมคัรอบรมและ

ทดสอบเพือ่

ประกอบการยืน่ค าขอ

ตอ่อายใุบอนุญาต

เจา้หนา้ทีค่วาม

ปลอดภัยทางรังสแีบบ

ออนไลน์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบรกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://rso-

training.oap.go.th/

อ านวยความสะดวก

ใหผู้รั้บบรกิาร
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบแจง้ขอ้เท็จจรงิ

การใชใ้บอนุญาต

น าเขา้ - สง่ออกทาง

อเิล็กทรอนกิส์

เชือ่มโยง NSW

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบรกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oap.go.th/servi

ces/per-invoice

อ านวยความสะดวก

ใหผู้รั้บบรกิาร
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจองควิบรกิาร

สอบเทยีบมาตรฐาน

เครือ่งมอืวดัรังส ี(SSDL)

เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบรกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ssdl.oap.go.th/ssdlonl

ine/

อ านวยความสะดวก

ใหผู้รั้บบรกิาร
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบรกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oap.go.th/servi

ces/complaint

เป็นชอ่งทางในการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน ให ้

สามารถยืน่เรือ่ง

รอ้งเรยีนไดส้ะดวก 

รวดเร็ว และ

หลากหลาย



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน และ

ป้องกนัการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oap.go.th/ima

ges/documents/%E0%B9%8

1%E0%B8%9A%E0%B8%9A

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

E0%B8%A2%E0%B8%87%E0

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

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

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

A3%E0%B8%B0%E0%B9%80

%E0%B8%A1%E0%B8%B4%

E0%B8%99%E0%B8%84%E0

%B8%A7%E0%B8%B2%E0%

B8%A1%E0%B9%80%E0%B8

%AA%E0%B8%B5%E0%B9%

88%E0%B8%A2%E0%B8%87

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

0%B8%A3%E0%B8%97%E0

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

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

%95.pdf

เป็นการจัดการเพือ่

ไมใ่หเ้กดิการทจุรติใน

องคก์ร
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบาย No Gift
เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน และ

ป้องกนัการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.facebook.com/

atoms4peaceThailand/posts

/3625027934244279

เป็นแนวทางเพือ่ไมใ่ห ้

เกดิการทจุรติ
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติในการบรหิาร

ราชการ

เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน และ

ป้องกนัการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oap.go.th/ima

ges/documents/%E0%B8%9

B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

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

0%B8%A8%E0%B9%80%E0

%B8%88%E0%B8%95%E0%B

8%88%E0%B8%B3%E0%B8%

99%E0%B8%87%E0%B8%AA

%E0%B8%B8%E0%B8%88%E

0%B8%A3%E0%B8%B4%E0

%B8%95.pdf

เป็นแนวทางเพือ่ไมใ่ห ้

เกดิการทจุรติ
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปรมาณูเพือ่

สนัติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oap.go.th/ima

ges/documents/services/co

mplaint/complaint-oap/A-

64.pdf

เป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานขององคก์ร



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การควบคมุงาน

กอ่สรา้งอาคาร

อ านวยการอทุยาน

วทิยาศาสตรภ์มูภิาค

ป้องกนัการทจุรติของผูค้วบคมุงานมี

ความสมัพันธใ์กลช้ดิกบัผูรั้บเหมา ท าให ้

อาจเกดิการเจรจากนัสว่นตวั และเอือ้

ผลประโยชนต์อ่กนัในเรือ่งวสัดอุปุกรณ์ที่

ใช ้คณุภาพงาน ระยะเวลาด าเนนิการ ท า

ใหก้ารกอ่สรา้งไมไ่ดค้ณุภาพตามทีต่ก

ลงไวใ้นสญัญาจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/images

/2560/folder2564/reportrisk

_ops2564.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การตรวจรับพัสดุ

กอ่สรา้งอาคาร

อ านวยการอทุยาน

วทิยาศาสตรภ์มูภิาค

ป้องกนัคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและ

เซน็ยอมรับงาน โดยที ่งานไมไ่ดค้ณุภาพ

 และ/หรอื งานไมต่รงตามรายละเอยีด

งวดงาน และ/หรอื วสัดทุีใ่ชไ้มไ่ด ้

มาตรฐาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/images

/2560/folder2564/reportrisk

_ops2564.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ชมรมเครอืขา่ย

อาสาสมคัร อว. 

ป้องกนัและเฝ้าระวงั

การทจุรติ

เพือ่พัฒนาและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ของเจา้หนา้ที ่อว. ผา่นกจิกรรมการมสีว่น

ร่วมคดิ ร่วมท าจนเกดิเป็นคา่นยิมร่วมกนั

น าไปสูก่ารปรับเปลีย่นความคดิ และ

พฤตกิรรมบคุลากรใหม้คีณุธรรมเชงิ

ประจักษ์ มคีวามสขุ มทัีศนคตแิละ

คา่นยิมทีด่ไีมย่อมรับการทจุรติ มคีวาม

รับผดิชอบตอ่สงัคม มกีารพัฒนาดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม โดยยดึหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงและวถิวีฒันธรรม

อนัดงีาม รวมถงึมอีงคค์วามรูส้ามารถ

ถา่ยทอด และเป็นแหลง่เรยีนรูใ้หก้บั

เครอืขา่ยบคุลากร องคก์ร และสงัคมได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/index.p

hp/news/news-activity/324-

caravan1-2564
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงใน

การตอ่ตา้นการทจุรติ 

ของ สป.อว.

เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการของ สป.อว.

เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการ

ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละบรหิารหน่วยงาน

ของผูบ้รหิารมคีวามโปร่งใส มคีวาม

ซือ่สตัยส์จุรติ มคีณุธรรม และปราศจาก

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/index.p

hp/legal/announceops
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศนโยบาย 

No Gift Policy งดรับ 

งดให ้ของขวญัใน

เทศกาลปีใหม ่2564

การสือ่สารกระตุน้การรับรูก้ารป้องการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบ การรับสนิบน 

ผลประโยชนทั์บซอ้นของหน่วยงานให ้

บคุลากรภายในและสาธารณชนไดรั้บ

ทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/index.p

hp/pr-media/85-

document/325-

nogiftpolicy2564



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ของ สป.อว.

เพือ่ยกระดบัพัฒนาการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานใหด้ี

ย ิง่ข ึน้ โดยการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ สป.อว. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่น าประเด็น

ทีเ่ป็นขอ้บกพร่องหรอืจดุออ่นทีค่วร

พัฒนาปรับปรุงแกไ้ข มาก าหนดเป็น

มาตรการแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน 

น าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม และ

เสรมิสรา้งคา่นยิมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นที่

ยอมรับของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

สรา้งความพงึพอใจในคณุภาพการ

ใหบ้รกิาร และความไวว้างใจของ

ประชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/index.p

hp/legal/2019-06-26-04-16-

19

79

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิตักิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ 

สป.อว.

เพือ่เป็นแนวทางการด าเนนิงานตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบใหแ้กห่น่วยงานและ

สาธารณะชนตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/index.p

hp/complaint
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจแกข่า้ราชการและเจา้หนา้ที่ 

ใหเ้กดิความตระหนักถงึปัญหาการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบและผลประโยชนทั์บซอ้น 

รวมถงึเป็นขอ้มลูใหป้ระชาชนและ

ผูส้นใจไดศ้กึษา เพือ่เป็นพืน้ฐานการ

ปฏบิตัตินในการสรา้งสงัคมและ

วฒันธรรมซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส อนัเป็น

การสรา้งสงัคมไมท่นตอ่การทจุรติ ลด

ระดบัการทจุรติประพฤตมิชิอบใน

สงัคมไทยตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anti-

corruption.ops.go.th/index.p

hp/pr-media/85-

document/308-coimhesiops

81

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภมูิ

สารสนเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแสดงเจตจ านง

สจุรติดา้นคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงาน

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ

ภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรอื 

GISTDA ใหค้วามส าคญักบัการตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชนั ตลอดจนสนับสนุน

และสง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัมี

จติส านกึในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอร์

รัปชนั ในทกุรูปแบบโดยก าหนดนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชนั เป็นแนวทาง

การด าเนนิงานใหเ้กดิ ความโปร่งใส เป็น

ธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยให ้

บคุลากรทกุระดบัตอ้งปฏบิตัติาม

แนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.gistda.or.th/m

ain/sites/default/files/conte

nt_file/ITA/o34-2021.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

82

กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภมูิ

สารสนเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการใหห้รอื

รับของขวญัหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด

เพือ่ใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทกุระดบั

ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีดว้ยความ

สจุรติโปร่งใส ยดึหลักการและแนว

ทางการก ากบัดแูลทีด่ขีององคก์ร และ

นอ้มน าหลักเศรษฐกจิพอเพยีงในการ

ด าเนนิชวีติ ตลอดจนเป็นการปฏบิตัใิห ้

ถกูตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายและ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหผู้บ้รหิาร และ

ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบั ปฏบิตัติามนโยบาย

อยา่งเคร่งครัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://gistda.or.th/main/sit

es/default/files/content_file

/laws-regulations/get-

gift.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภมูิ

สารสนเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

ขององคก์ร ด าเนนิการ

เกณฑก์ารประเมนิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(INTEGRITY AND 

TRANSPARENCY 

ASSESSMENT: ITA)

สทอภ. การเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั 

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ขององคก์รให ้

สาธารณชนไดรั้บทราบ ซึง่การเผยแพร่

ขอ้มลูทีแ่สดงถงึความโปร่งใสในการ

บรหิารงานและการด าเนนิงานขององคก์ร

 โดยด าเนนิการเผยแพร่ไวท้ีห่นา้เมนู

หลักบนเว็ปไซตห์ลักของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://gistda.or.th/main/th

/node/4577
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภมูิ

สารสนเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ และการเปิดโอกาส

ใหเ้กดิการมสีว่นร่วม ผา่นชอ่งทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหนา้เว็ปไซตข์องหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://gistda.or.th/main/th

/node/3117
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภมูิ

สารสนเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
การท า e-Service

สทอภ. ไดด้ าเนนิงานตามภารกจิ โดยน า

ระบบแอปพลเิคชนัมาใหบ้รกิาร ตอ่

สาธารณชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gias.gistda.or.th/gias/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภมูิ

สารสนเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ 

คณะกรรมการ

ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ 

เรือ่ง นโยบายการ

บรหิารจัดการความ

เสีย่ง

1. เพือ่ให ้สทอภ. บรหิารจัดการองคก์ร

ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีก่ าหนด สรา้ง

มลูคา่เพิม่และความมัน่คงตอ่

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สอดคลอ้งกบั

หลักการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

(Good Governance)

2. เพือ่ใชใ้นการวางกรอบแนวทางในการ

ด าเนนิกระบวนการบรหิารจัดการความ

เสีย่งและเป้าหมายของแผนการบรหิาร

จัดการความเสีย่ง ส าหรับใหห้น่วยงาน

ในสงักดัน าไปใชใ้นการด าเนนิการให ้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://gistda.or.th/main/sit

es/default/files/content_file

/action_plan/announcement

_of_risk_management_polic

y_2020.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภมูิ

สารสนเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิ

สารสนเทศ (องคก์าร

มหาชน) เรือ่ง 

แนวนโยบายการ

บรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ี

ก าหนดแนวนโยบายการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่เป้นมาตรการ แนวทาง

ปฏบิตั ิส าหรับเจา้หนา้ที ่สทอภ. ยดึถอื

ปฏบิตัริ่วมทัง้เป็นคา่นยิมร่วมส าหรับ

องคก์ร และบคุลากร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://gistda.or.th/main/sit

es/default/files/content_file

/047.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงาน

พัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

แหง่ชาตวิา่ดว้ย

ประมวลจรยิธรรมของ

พนักงานและพนักงาน

โครงการ พ.ศ. 2562

เป็นการก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม

ขึน้เป็นประมวลจรยิธรรมใชบ้งัคบักบั

พนักงานและพนักงานโครงการของ 

สวทช. เพือ่ใชเ้ป็นคา่นยิมร่วมส าหรับ

องคก์รและผูป้ฏบิตังิานทกุคน และเป็น

แนวทางปฏบิตัคิวบคูก่นัไปกบัจรยยา

บรรณธรุกจิ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ 

ค าสัง่และวธิปีฏบิตัอิืน่ๆ อยา่งท่ัวถงึและ

มปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2020/20200610-

workplace-ethic-

regulation.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงาน

พัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

แหง่ชาตวิา่ดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวธิี

ปฏบิตัใินการรอ้งทกุข์

และการพจิารณาเรือ่ง

รอ้งทกุข ์พ.ศ. 2563

ก าหนดขึน้เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคล

ของ สวทช. เป็นไปดว้ยความสงบ 

เรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2020/20200327-

complain-regulation.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืและแนวทางการ

ปฏบิตัขิองผูรั้บบรกิาร

และผูใ้หบ้รกิาร

- เพือ่แสดงคูม่อืหรอืแนวทางการ

ปฏบิตังิานทีเ่จา้หนา้ทีข่องหน่วยงานใช ้

ยดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

เดยีวกนั

- มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน 

เชน่ เป็นคูม่อืปฏบิตัภิารกจิใด ส าหรับ

เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงาน ก าหนดวธิกีาร

ขัน้ตอนการปฏบิตัใิหเ้ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nstda.or.th/ho

me/services_post/manual-

services/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางการควบคมุ

ครุภัณฑภ์ายใน 

ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.)

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการควบคมุ

ครุภัณฑภ์ายในส านักงานฯ และเพือ่ให ้

ทราบทีอ่ยูข่องครุภัณฑพ์รอ้มทัง้ผูด้แูล

รับผดิชอบกรณีมกีารเปลีย่นแปลง

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ีของ

ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาติ

เป็นการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ขีอง สวทช. ซึง่เชือ่มโยงกบั

คา่นยิมหลักของ สวทช. รวมถงึ

จรรยาบรรณการด าเนนิงานของ สวทช. 

เพือ่สง่เสรมิให ้สวทช. มกีารด าเนนิงาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม มคีวาม

รับผดิชอบตอ่สงัคม และค านงึถงึผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2016/20160614-

nstda-good-corporate-

governance.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายดา้นการ

บรหิารคณุภาพและ

จรยิธรรมการวจัิย

ก าหนดขึน้เพือ่เป็นการรักษาระดบั

มาตรฐานสงูสดุของคณุภาพการวจัิยและ

จรยิธรรมการวจัิย เกดิความเชือ่มัน่ใน

การด าเนนิงานวจัิยโดยเป็นไปตามหลัก

จรยิธรรม กฎหมาย และการท างานทีม่ี

มาตรฐาน รวมถงึท าใหเ้กดิกระบวนการที่

มคีวามโปร่งใส ยตุธิรรมในการ

ด าเนนิการตอ่ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัการ

ประพฤตมิชิอบในการวจัิย ตลอดจนสรา้ง

ความตระหนักในดา้นการบรหิารคณุภาพ

และจรยิธรรมการวจัิยใหก้บันักวจัิย 

สวทช. นักวจัิยสถาบนัเครอืขา่ยและ

นักวจัิยภายนอกทีไ่ดรั้บทนุจาก สวทช.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2017/20171108-

8-rule-research-ethics-

2560.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงาน

พัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

แหง่ชาตวิา่ดว้ย

จรยิธรรมการวจัิยและ

การประพฤตผิดิ

จรยิธรรมการวจัิย พ.ศ.

 2563

เป็นการสง่เสรมิจรยิธรรมการวจัิยในการ

ปฏบิตักิารวจัิยใหพ้นักงานและพนักงาน

โครงการ รวมถงึบคุคลภายนอกผูซ้ ึง่

ปฏบิตักิารวจัิยร่วมกบั สวทช. และเพือ่ให ้

การพจิารณาการประพฤตผิดิจรยิธรรม

การวจัิยเป็นไปอยา่งมรีะบบและมี

มาตรฐาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2020/20200203-

research-integrity-2563.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารวจัิยที่

เกีย่วโยงกบัจรยิธรรม 

ส าหรับผูว้จัิย

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการวจัิยโดยมกีาร

ค านงึถงึประโยชนไ์มข่ดัตอ่กฎหมายและ

จรยิธรรม รวมถงึใหม้กีารรักษาไวซ้ ึง่

ความซือ่สตัยแ์ละความโปร่งใสในการ

เสนอโครงการเพือ่ขอรับทนุวจัิย เชน่ 

รายงานกรณีการมสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอื

กรณีทีม่ผีลประโยชนทั์บซอ้นอืน่ๆ และ

ใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายดา้นการ

บรหิารคณุภาพและจรยิธรรมการวจัิย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/ori/docs/202010

21-research-integrity-

guidelines-for-

researcher.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารบรหิาร

โครงการวจัิยทีเ่กีย่ว

โยงกบัจรยิธรรมการ

วจัิย

ก าหนดใหม้แีนวปฏบิตักิารบรหิาร

โครงการวจัิยทีเ่กีย่วโยงกบัจรยิธรรมการ

วจัิย เชน่ ใหผู้ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารโครงการวจัิย ควรให ้

ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิขอ้เสนอโครงการ

เปิดเผยผลประโยชนทั์บซอ้น ทีอ่าจ

เกดิขึน้ตอ่ขอ้เสนอโครงการนัน้ๆ รวมถงึ

หากพบวา่ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิโครงการ 

หรอืผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรหิารโครงการวจัิยพบกรณีทีอ่าจเขา้

ขา่ยพฤตกิรรมมชิอบทางการวจัิย ควร

แจง้ฝ่ายสง่เสรมิจรยิธรรมการวจัิยให ้

ด าเนนิการตรวจสอบตามกระบวนการที่

วางไวต้อ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/ori/docs/202010

21-research-management-

guidelines-research-

integrity.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง

การทจุรติ ของ สวทช.

 ประจ าปี 2562 หวัขอ้ 

“กระบวนการ

ตรวจสอบคณุสมบตัิ

ผลงานนวตักรรมเพือ่

ขึน้ทะเบยีนบญัชี

นวตักรรมไทย”

เป็นจัดท าการประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติและ แผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติ ของ สวทช. หวัขอ้ ““กระบวนการ

ตรวจสอบคณุสมบตัผิลงานนวตักรรม

เพือ่ขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทย”” 

และจัดท าผลการด าเนนิงานตามแผน 

บรหิารความเสีย่งการทจุรติ โดยเป็นการ

วเิคราะห ์และก าหนดมาตรการ แนวทาง

ปฏบิตั ิตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการป้องกนั และ

ด าเนนิการใน การจัดการตอ่ประเด็นความ

เสีย่งดา้นการทจุรติ รวมทัง้เป็นการ

ป้องกนัการด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2019/20190625-

risk-assessment-anti-

corruption-report-2019.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง

การทจุรติ ของ สวทช.

 ประจ าปี 2563 หวัขอ้ 

“กระบวนการ

ตรวจสอบการจัดซือ้

จัดจา้ง”

เป็นจัดท าการประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติและ แผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติ ของ สวทช. หวัขอ้ “กระบวนการ

ตรวจสอบการจัดซือ้จัดจา้ง” และจัดท า

ผลการด าเนนิงานตามแผน บรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ โดยเป็นการ วเิคราะห ์

และก าหนดมาตรการ แนวทางปฏบิตั ิ

ตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการป้องกนั และ

ด าเนนิการใน การจัดการตอ่ประเด็นความ

เสีย่งดา้นการทจุรติ รวมทัง้เป็นการ

พัฒนาประสทิธภิาพในการป้องกนัการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2020/20200630-

risk-assessment-report-

2020.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง

การทจุรติ ของ สวทช.

 ประจ าปี 2564 หวัขอ้ 

“การรับรอง

โครงการวจัิย (เพือ่ใช ้

สทิธปิระโยชนท์าง

ภาษีตามมาตรการ

ยกเวน้ภาษี เพือ่การ

วจัิยพัฒนาและ

นวตักรรม)”

เป็นการจัดท าการประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติและแผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติ ของ สวทช. หวัขอ้ “การรับรอง

โครงการวจัิย (เพือ่ใชส้ทิธปิระโยชนท์าง

ภาษีตามมาตรการยกเวน้ภาษี เพือ่การ

วจัิยพัฒนาและนวตักรรม)”  โดยเป็นการ

วเิคราะห ์และก าหนดมาตรการ แนวทาง

ปฏบิตัติา่งๆ เพือ่ใชใ้นการป้องกนั และ

ด าเนนิการในการจัดการตอ่ประเด็นความ

เสีย่งดา้นการทจุรติ รวมทัง้เป็นการ

พัฒนาประสทิธภิาพในการป้องกนัการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2021/2021007-

risk-assessment-2021.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ประจ าปีงบประมาณ 

2564

มุง่เนน้แนวทางการปลกูฝังใหค้นไทยไม่

โกง การป้องกนัการทจุรติ และการ

ปราบปรามการทจุรติ เพือ่ใหบ้คุลากร

และภาคประชาสงัคม มทัีศนคต ิและ

คา่นยิมที ่ไมย่อมรับการทจุรติ มี

จติส านกึตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้มี

ความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิาร 

และด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2020/20200630-

anti-corruption-plan-

2021.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางขอ้รอ้งเรยีน

เจา้หนา้ทีรั่ฐกระท า

การทจุรติหรอื

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหม้รีะบบและแนวทางในการ

ด าเนนิการส าหรับการรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่

รัฐกระท าการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 

และเพือ่เป็นระบบในการป้องกนัไมใ่ห ้

บคุลากรกระท าความผดิและทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ชอ่งทางแจง้ขอ้รอ้งเรยีน

หรอืขอ้เสนอแนะ

Website: www.nstda.or.th

Email: 

customerfeedback@nstda.o

r.th

Call Center: 0 2564 8000

Facebook: NSTDA-สวทช.

Fax: 0 2564 7084
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เบาะแส

และรอ้งเรยีน

พฤตกิรรมมชิอบ

ทางการวจัิย

เพือ่เป็นการพัฒนาและสง่เสรมิงานวจัิย

และผลงานทางวชิาการของ สวทช. ใหม้ี

คณุภาพ มาตรฐาน และเชือ่ถอืได ้

สอดคลอ้งกบัหลักจรยิธรรมการวจัิยและ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ ในกรณีทีม่ี

ขอ้สงสยั หรอืพบเห็นการกระท าที่

เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมมชิอบทางการวจัิย

 (Research misconduct)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://zebra.biotec.or.th/v

ou/ethnics.php



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตนารมณ์การ

ตอ่ตา้นการทจุรติและ

คอรรั์ปชนั

เป็นการประกาศนโยบายในการตอ่ตา้น

การทจุรติและคอรรั์ปชนั พรอ้มยนืยัน

เจตนารมณ์ในการปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั ระเบยีบ 

ประกาศ และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่

ยอมรับการทจุรติและคอรรั์ปชนัในทกุ

รูปแบบ  และเพือ่ใหผู้บ้รหิาร บคุลากร

และผูป้ฏบิตังิานใหก้บั สวทช. ไมก่ระท า

การใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนการทจุรติ

และคอรรั์ปชนั ทัง้นีก้ารประกาศฯ เพือ่

เป็นการเสรมิสรา้งวฒันธรรมขององคก์ร

ทีม่คีวามโปร่งใสและสจุรติ เพือ่เป็น

มาตรฐานและแนวทางในการปฏบิตังิาน

ทีต่อ้งยดึถอืและปฏบิตั ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://waa.inter.nstda.or.t

h/stks/pub/2021/20210422-

rule-anti-corruption-

2564.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

พัฒนา

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ e-Service

- เพือ่เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถขอรับบรกิารของหน่วยงานผา่น

ชอ่งทางออนไลน์ 

- เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกแกผู่ข้อรับ

บรกิารสามารถเขา้ถงึหรอืเชือ่มโยงไปยัง

ชอ่งทางไดจ้ากเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.nstda.or.th/ho

me/service/e-service/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการบรหิารความ

เสีย่ง ส านักงานสภา

นโยบายการ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจัิยและ

นวตักรรมแหง่ชาติ

เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามกระบวนการ

บรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและ

ตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

wp-

content/uploads/2021/05/%

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%9A%E0%B8%A3

%E0%B8%B4%E0%B8%AB%

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

%B8%84%E0%B8%A7%E0%

B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9

%80%E0%B8%AA%E0%B8%

B5%E0%B9%88%E0%B8%A2

%E0%B8%87-

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

E0%B8%A7%E0%B8%8A..pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

ตอ่เนือ่ง ของ 

ส านักงานสภา

นโยบายการ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจัิยและ

นวตักรรมแหง่ชาต

เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารความ

ตอ่เนือ่ง และเพือ่เตรยีมความพรอ้มใน

การรับมอืกบัสภาวะวกิฤตและลด

ผลกระทบจากการหยดุชะงักในการ

ด าเนนิงานหรอืการใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

wp-

content/uploads/2021/05/%

E0%B9%81%E0%B8%9C%E0

%B8%99%E0%B8%9A%E0%

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

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

A3%E0%B8%84%E0%B8%A7

%E0%B8%B2%E0%B8%A1%

E0%B8%95%E0%B9%88%E0

%B8%AD%E0%B9%80%E0%

B8%99%E0%B8%B7%E0%B9

%88%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%82%E0%B8%AD

%E0%B8%87-

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

E0%B8%A7%E0%B8%8A..pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

วธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง
เพือ่เป็นแนวทาง ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

ของพนักงานในการจัดซือ้จัดจา้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

wp-

content/uploads/2021/05/%

E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0

%B8%98%E0%B8%B5%E0%

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

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

B1%E0%B8%94%E0%B8%8B

%E0%B8%B7%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%88%E0

%B8%B1%E0%B8%94%E0%

B8%88%E0%B9%89%E0%B8

%B2%E0%B8%87.pdf

1. วธิ ีe-Bidding

2. วธิคีดัเลอืก

3. วธิเีฉพาะเจาะจง



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของ สอวช.

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของ สอวช. 

เป็นไปดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ตาม

หลักธรรมภบิาล โปร่งใส มุง่เนน้

ผลประโยชนส์ว่นรวมเป็นส าคญั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anti-

corruption.nxpo.or.th/wp-

content/uploads/2020/04/%

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

%B8%B0%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9

%80%E0%B8%A3%E0%B8%

B7%E0%B9%88%E0%B8%AD

%E0%B8%87-

%E0%B9%80%E0%B8%88%E

0%B8%95%E0%B8%88%E0%

B8%B3%E0%B8%99%E0%B8

%87%E0%B9%83%E0%B8%9

9%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%E0%B8%82

%E0%B8%AD%E0%B8%87-

%E0%B8%AA%E0%B8%A7%

E0%B8%AD%E0%B8%8A..pd

f
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บงัคบั กอวช. วา่

ดว้ยการบรหิารงาน

บคุคล พ.ศ. 2563

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเกีย่วกบัดา้นบคุคล

ของ สอวช. มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

และมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

wp-

content/uploads/2021/04/%

E0%B8%82%E0%B9%89%E0

%B8%AD%E0%B8%9A%E0%

B8%B1%E0%B8%87%E0%B8

%84%E0%B8%B1%E0%B8%9

A-

%E0%B8%81%E0%B8%AD%

E0%B8%A7%E0%B8%8A.%E

0%B8%A7%E0%B9%88%E0

%B8%B2%E0%B8%94%E0%

B9%89%E0%B8%A7%E0%B8

%A2%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%E0%B8

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

84%E0%B8%84%E0%B8%A5

-%E0%B8%9E.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บงัคบั กอวช. วา่

ดว้ยประมวลจรยิธรรม

ของคณะกรรมการ

อ านวยการ 

ผูอ้ านวยการ และ

พนักงาน ของ

ส านักงานสภา

นโยบายการ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจัิยและ

นวตักรรมแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2563

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานโดย

ยดึมัน่ในหลักจรยิธรรม มคีวามซือ่สตัย์

สจุรติ มจีติส านกึทีด่ ีมคีวามรับผดิชบิตอ่

หนา้ที ่ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความถกูตอ้ง

ชอบธรรม คดิถงึประโยชนส์ว่นรวม และ

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

wp-

content/uploads/2021/04/%

E0%B8%82%E0%B9%89%E0

%B8%AD%E0%B8%9A%E0%

B8%B1%E0%B8%87%E0%B8

%84%E0%B8%B1%E0%B8%9

A-

%E0%B8%A7%E0%B9%88%E

0%B8%B2%E0%B8%94%E0%

B9%89%E0%B8%A7%E0%B8

%A2%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%A1-2563.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

No Gift Policy งดรับ

ของขวญั เปลีย่นเป็น

ค าอวยพรในเทศกาล

ตา่งๆ

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมการท างานอยา่ง

โปร่งใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

6543/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ป้องการทจุรติประพฤตมิชิอบ การรับ

สนิบน ผลประโยชนทั์บซอ้นของบคุลากร

ในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anti-

corruption.nxpo.or.th/?p=37

4
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตาม

แผนปฏบิตักิาร

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของ

ส านักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

996-2/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปร่งใส

รายงานประจ าปี/งบ

การเงนิ

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของ

ส านักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nxpo.or.th/th/

annual-report/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

เพือ่ประเมนิความเสีย่งการทจุรติของการ

ปฏบิตังิาน และก าหนดมาตรการ/

แนวทางป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anti-

corruption.nxpo.or.th/wp-

content/uploads/2021/03/%

E0%B9%81%E0%B8%9A%E0

%B8%9A%E0%B8%9B%E0%

B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%80%E0%B8%A1%E0%B8%

B4%E0%B8%99%E0%B8%84

%E0%B8%A7%E0%B8%B2%

E0%B8%A1%E0%B9%80%E0

%B8%AA%E0%B8%B5%E0%

B9%88%E0%B8%A2%E0%B8

%87%E0%B8%97%E0%B8%B

8%E0%B8%88%E0%B8%A3

%E0%B8%B4%E0%B8%9525

64_%E0%B8%88%E0%B8%B

1%E0%B8%94%E0%B8%8B%

E0%B8%B7%E0%B9%89%E0

%B8%AD_%E0%B8%89%E0

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

B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8

%A1%E0%B8%9A%E0%B8%

B9%E0%B8%A3%E0%B8%93

%E0%B9%8C.pdf
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่ประเมนิสถานะและปัญหาการ

ด าเนนิงานดา้นคณุธรรมและความ

โปร่งใสขององคก์ร และใชป้ระโยชนใ์น

การพัฒนาองคก์รใหม้ปีระสทธิภิาพใน

การปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://anti-

corruption.nxpo.or.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนปฏบิตั ิ

การป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

และการรายงานผล

การปฏบิตักิารฯ

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัขิององคก์ร

ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://anti-

corruption.nxpo.or.th/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนปฏบิตั ิ

การสง่เสรมิคณุธรรม 

และการรายงานผล

การปฏบิตักิารฯ

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัขิององคก์ร

ในการสง่เสรมิคณุธรรมในหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://anti-

corruption.nxpo.or.th/
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ขัน้ตอนการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

เพือ่เป็นแนวทางการด าเนนิงานเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anti-

corruption.nxpo.or.th/?page

_id=81

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 4 

ชอ่งทางไดแ้ก ่1.มา

ดว้ยตนเอง 2.โทรศพัท์

 3.หนังสอืหรอื

จดหมาย 4.เว็บไซต์

ส านักงาน
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

ส านักงาน

สภานโยบาย

การ

อดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

วจัิยและ

นวตักรรม

แหง่ชาต ิ

(สอวช.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบสารสนเทศ

ส าหรับการยืน่ค าขอ

รับรองหลักสตูร

ฝึกอบรมและการจา้ง

แรงงานลกูจา้งทีม่ี

ทักษะสงูดา้น STEM

เพือ่บรกิารประชาชนส าหรับการยืน่ค าขอ

รับรองหลักสตูรฝึกอบรมเพือ่พัฒนา

บคุลากร ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์หรอืคณติศาสตร์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://tp.nxpo.or.th/Client/

Modules/NCAP/PortalPage

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้อรับรอง 

เป็นการลดสนิบนและ

การทจุรติ
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กระทรวง

การ

อดุมศกึษา

 

วทิยาศาสต

ร ์วจัิย และ

นวตักรรม

องคก์าร

พพิธิภัณฑ์

วทิยาศาสตร์

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแสดงเจตจ านง

สจุรติดา้นคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงาน

องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ

 มคีวามมุง่มัน่ในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติคอรัปชนั น า

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาเป็น

แนวทางในการด าเนนิงาน มุง่เนน้การ

บรหิารจัดการใหเ้ป็นตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://anti-

corruption.nsm.or.th/node/

48


