
# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการ No Gift Policy

ขอความร่วมมอืจากประชาชนและผูรั้บบรกิารงดการใหก้ระเชา้ ของขวัญ 

หรอืของก านัลทกุประเภท แกผู่บ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องกรมเจา้ทา่ 

ในชว่งเทศกาลขึน้ปีใหมแ่ละในทกุเทศกาลหรอืโอกาสอืน่ใด เพือ่ให ้

เป็นไปตามนโยบายของกรมเจา้ทา่ทีใ่หค้วามส าคัญในการสรา้งบรรทัด

ฐานทีด่ขีองหน่วยงานและเจา้หนา้ทีข่องรัฐในการท าหนา้ทีเ่พือ่ประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาตโิดยไมห่วังประโยชน์ตอบแทน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

2
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

เจตจ านงในการบรหิารงานดว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ โปร่งใสและมธีรรมาภบิาล

เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นตอ่สงัคมวา่กรมเจา้ทา่จะปราศจากการทจุรติในทกุ

รูปแบบ รวมทัง้จะยดึมั่นในการพัฒนาบคุลากรใหม้ศีักยภาพในการ

ปฏบิัตงิานในทกุมติบินพืน้ฐานของการมคีณุธรรม จรยิธรรม และสรา้ง

ความตระหนักรูใ้นเรือ่งของการร่วมกันตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งตอ่เนื่อง 

เพือ่ใหก้รมเจา้ทา่เป็นสว่นราชการทีป่ราศจากการทจุรติอยา่งยั่งยนื โดย

จะด าเนนิการตามหลัก 5 ป. ดังนี ้

  1. ปลกูฝังคา่นยิมในการตอ่ตา้นการทจุรติ ใหรู้จั้กแยกแยะผลประโยชน์

สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม รูจั้กการเสยีสละ โดยยดึผลประโยชน์

ของประเทศชาตแิละประชาชนเป็นทีต่ัง้ 

  2. ปฏบิัตงิานดว้ยความเทีย่งธรรม ตามอ านาจหนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนด มี

ความเป็นกลางไรซ้ ึง่อคต ิเคารพในความเสมอภาคระหวา่งเพศและ

ศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์โดยสง่เสรมิใหห้น่วยงานในสงักัดทกุระดับตอ้งใช ้

หลักการบรหิารทรัพยากรบคุคลดว้ยระบบคณุธรรมในทกุโอกาส อกีทัง้

ผลักดันใหบ้คุลากรไดรั้บการ พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นเพือ่เพิม่พนูสมรรถนะ

การท างานและศักยภาพในดา้นตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 

  3. เปิดโอกาสใหม้กีารแจง้เบาะแสการกระท าทจุรติในทกุชอ่งทาง โดยผู ้

แจง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในชัน้ลับทีส่ดุ และ

จ ากัดการเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ พรอ้มกับรณรงค์

การตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหช้าวกรมเจา้ทา่ชว่ยกัน

ตรวจสอบความโปร่งใสและไมท่นตอ่การทจุรติ 

  4. ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันปราบปรามการ

ทจุรติ จากหน่วยงานอืน่พรอ้มทัง้จัดท าสือ่ประชาสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

การป้องกันและปราบปรามการทจุรติของกรมเจา้ทา่ และเผยแพร่ใน

เว็บไซตก์รมเจา้ทา่ และเว็บไซตก์ลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรมกรมเจา้ทา่

  5. ประสานความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นเพือ่ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติอยา่งเต็มความสามารถ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

3
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แนวทางการด าเนนิการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เพือ่จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบใหส้อดคลอ้งกับ

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและ

สง่เสรมิใหเ้กดิความสมัฤทธิผ์ลตอ่การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของกรมเจา้ทา่

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

4
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิัตแิละคูม่อืการยมืทรัพยส์นิทาง

ราชการ

เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติและผลประโยชน์ทับซอ้นในการใชท้รัพยส์นิ

ทางราชการและการขอยมืทรัพยส์นิของเจา้หนา้ทีรั่ฐอันเป็นสาเหตหุนึง่

ของการทจุรติและประพฤตมิชิอบรวมถงึการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์

สว่นบคุคลกับผลประโยชน์สว่นรวมในการใชท้รัพยส์นิทางราชการและการ

ขอยมืทรัพยส์นิของเจา้หนา้ทีรั่ฐ สอดคลอ้งตามมาตรา 112 และมาตรา 

113 แหง่พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 และขอ้ 207 ขอ้ 208 ขอ้ 209 ขอ้ 210 และ ขอ้ 211 แหง่ระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
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ชือ่

หน่วยงาน 
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5
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ที่

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่18/2564 ลงวันที ่29 มกราคม 

2564 เจตจ านงในการบรหิารงานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใสและ

เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ขอ้ 2 ปฏบิัตงิานดว้ยความเทีย่งธรรม จงึ

ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่ไวด้ังนี ้

  1. หัวหนา้หน่วยงานด าเนนิการทบทวนและตดิประกาศขัน้ตอนทีส่ าคัญ 

(พจิารณาจากจ านวนประชาชน หรอืผูรั้บบรกิารทีม่จี านวนมาก) ในการ

ใหบ้รกิารประชาชน/ผูม้าตดิตอ่หน่วยงาน ตามคูม่อืประชาชน จ านวน 258 

งาน (ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการ www.info.go.th) พรอ้มกับจัดวาง

คูม่อืประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกับงานทีใ่หบ้รกิาร ไว ้ณ ทีท่ าการของหน่วยงาน

  2. หัวหนา้หน่วยงานก ากับ ดแูล แนะน าเจา้หนา้ทีท่กุคนใหป้ฏบิัตงิานทกุ

ขัน้ตอนดว้ยความถกูตอ้ง ครบถว้นตามทีคู่ม่อืการปฏบิัตงิานและคูม่อื

ประชาชนก าหนด 

  3. หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบการปฏบิัตขิองเจา้หนา้ทีต่ามคูม่อืการ

ปฏบิัตงิาน และคูม่อืประชาชน โดยพจิารณาตัง้แตร่ะบบกอ่นเขา้สูจ่ดุ

ใหบ้รกิาร ระบบจดุใหบ้รกิาร และระบบสนับสนุนการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย

  3.1 ระบบกอ่นเขา้สูจ่ดุใหบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบระบบการจัดควิ การจัดให ้

มทีีน่ั่งพักรอ การจัดล าดับขัน้ตอนการบรกิาร การก าหนดเจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ และคูม่อืการปฏบิัตงิานส าหรับเจา้หนา้ทีใ่หอ้ยูใ่นสภาพพรอ้ม

ตอ่การใหบ้รกิาร

  3.2 ระบบจดุใหบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบความรู ้ทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็น

ของเจา้หนา้ทีใ่นระหวา่งการใหบ้รกิาร ชอ่งทางการใหบ้รกิาร ความพงึ

พอใจของผูรั้บบรกิารทีม่ตีอ่เจา้หนา้ที ่รวมทัง้การใหค้ าปรกึษาและรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนตามทีคู่ม่อืการปฏบิัตงิานก าหนด

  3.3 ระบบสนับสนุนการใหบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบระบบการจัดเก็บขอ้มลู

และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชง้านส าหรับเจา้หนา้ที ่ปัญหา/

อปุสรรคของการใหบ้รกิาร และการบรหิารความตอ่เนื่องในการใหบ้รกิารที่

จ าเป็น

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

6
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรอ้งเรยีนรอ้งทกุขก์รมเจา้ทา่

เพือ่รับฟังปัญหาขอ้คับขอ้งใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูรั้บรกิาร และ

ประชาชน ซึง่สามารถรอ้งเรยีนรอ้งทกุขผ์า่นระบบรอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์อง

กรมเจา้ทา่ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

7
กระทรวง

คมนาคม
กรมเจา้ทา่

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบ DPIS

เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางการจัดเก็บขอ้มลูประวัตเิจา้หนา้ทีข่องกรมเจา้ทา่และ

ใชใ้นการคน้หาขอ้มลูเชือ่มโยงกับการด าเนนิการในเรือ่งตา่ง ๆ เชน่ 

ตรวจสอบประวัตกิารรับราชการ การเลือ่นเงนิเดอืน การด าเนนิการทางวนัิย

 เป็นตน้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

8
กระทรวง

คมนาคม

กรมการ

ขนสง่

ทางบก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรฐานคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของกรมการขนสง่ทางบก

เพือ่ก าหนดมาตรการ กลไก หรอืวางระบบการปฏบิัตงิานเพือ่ใหเ้กดิความ

โปร่งใสและเป็นธรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://docs.google.com/gview?url=

https://www.dlt.go.th//web-

upload/m_document/276/820/file_d

ownload/8a9969860a9d1a4034580

76d72381205.pdf

9
กระทรวง

คมนาคม

กรมการ

ขนสง่

ทางบก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่รอ้งเรยีนการทจุรติ
เพือ่เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏบิัตขิองหน่วยงานในสงักัด ในการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dlt.go.th/th/complaint-

procedures/

10
กระทรวง

คมนาคม

กรมการ

ขนสง่

ทางบก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิใหเ้กดิความโปร่งใสในการ

ปฏบิัตริาชการ ดา้นการใชด้ลุยพนิจิอนุมัต ิ

อนุญาตของเจา้หนา้ที่

เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความโปร่งใสในการปฏบิัตริาชการตามภารกจิกรมการ

ขนสง่ทางบกในดา้นการใชด้ลุยพนิจิอนุมัต ิอนุญาต หรอืมคี าสัง่ตา่ง ๆ ของ

เจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://docs.google.com/gview?url=

https://www.dlt.go.th//web-

upload/m_news/236/2213/file_dow

nload/330344d81804cb32c8fd5e2

0ce26ac19.pdf

11
กระทรวง

คมนาคม

กรมการ

ขนสง่

ทางบก

การประเมนิตา่ง ๆ
การวางระบบประเมนิความเสีย่งตอ่การทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นกลไกในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันป้องปราบมใิหเ้กดิการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบในการด าเนนิงานตามภารกจิของกรมการขนสง่ทางบก

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dlt.go.th/th/dlt-anti-

corruption/

12
กระทรวง

คมนาคม

กรมการ

ขนสง่

ทางบก

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

เว็บไซตจั์ดซือ้จัดจา้งกรมการขนสง่ทางบก

เพือ่ใชส้ าหรับเผยแพร่ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งตามพระราชบัญญัตกิารจัด

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถงึระเบยีบและแนวทาง

ปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูป้ระกอบการหน่วยงานตรวจสอบ หรอืผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี สามารถสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://web.dlt.go.th/egp/intro.php

https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_document/276/820/file_download/8a9969860a9d1a403458076d72381205.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_document/276/820/file_download/8a9969860a9d1a403458076d72381205.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_document/276/820/file_download/8a9969860a9d1a403458076d72381205.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_document/276/820/file_download/8a9969860a9d1a403458076d72381205.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_document/276/820/file_download/8a9969860a9d1a403458076d72381205.pdf
https://www.dlt.go.th/th/complaint-procedures/
https://www.dlt.go.th/th/complaint-procedures/
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_news/236/2213/file_download/330344d81804cb32c8fd5e20ce26ac19.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_news/236/2213/file_download/330344d81804cb32c8fd5e20ce26ac19.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_news/236/2213/file_download/330344d81804cb32c8fd5e20ce26ac19.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_news/236/2213/file_download/330344d81804cb32c8fd5e20ce26ac19.pdf
https://docs.google.com/gview?url=https://www.dlt.go.th//web-upload/m_news/236/2213/file_download/330344d81804cb32c8fd5e20ce26ac19.pdf
https://www.dlt.go.th/th/dlt-anti-corruption/
https://www.dlt.go.th/th/dlt-anti-corruption/
https://web.dlt.go.th/egp/intro.php


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

13
กระทรวง

คมนาคม

กรมทาง

หลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรอ้งเรยีนรอ้งทกุขท์างเว็บไซต ์กรมทางหลวง
เพือ่ใหก้รมทางหลวงมชีอ่งทางในการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุขท์ีเ่ป็นระบบ

 เขา้ถงึไดง้า่ย และมผีูรั้บผดิชอบดแูลโดยตรง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://complain.doh.go.th

หน่วยงานใชเ้ป็น

ชอ่งทางใหป้ระชาชน

รอ้งเรยีนและตดิตาม

เรือ่งรอ้งเรยีนทาง

เว็บไซตก์รมทางหลวง

14
กระทรวง

คมนาคม

กรมทาง

หลวง

ชนบท

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมหรอื

ผลประโยชน์ทับซอ้น

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมทางหลวงชนบทใชเ้ป็นมาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://deac.drr.go.th/?page_id=75

26

เป็นมาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใส

15
กระทรวง

คมนาคม

กรมทาง

หลวง

ชนบท

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการการใหห้รอืรับของขวัญหรอื

ผลประโยชน์อืน่ใด

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมทางหลวงชนบทใชเ้ป็นมาตรการเพือ่เสรมิสรา้ง

คา่นยิมใหเ้กดิการสรา้งทัศนคตทิีถ่กูตอ้ง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://drr.go.th/wp-content/uploads

/2021/04/2.มาตรการป้องกันการให ้

และรับสนิบนหรอืของขวัญ-2564.pdf

เป็นมาตรการเพือ่

เสรมิสรา้งคา่นยิมให ้

เกดิการสรา้งทัศนคตทิี่

ถกูตอ้ง

16
กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางใหเ้จา้หนา้ที ่ประชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ไดม้สีว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูล และชว่ยกันป้องกัน ปราบปรามการ

กระท าทีส่อ่ไปทางการทจุรติ ของกรมทา่อากาศยาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.airports.go.th/th/compl

ain.html

17
กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

เครอืขา่ยรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

 (ค าสัง่กรมทา่อากาศยาน ที ่145/2563 เรือ่ง 

แตง่ตัง้เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติของ

กรมทา่อากาศยาน ประกาศ ณ วันที ่16 มกราคม 

พ.ศ. 2563)

เพือ่ชว่ยป้องกัน ปราบปรามการกระท าทีส่อ่ไปทางการทจุรติ ของกรมทา่

อากาศยาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

18
กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงในการบรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

เพือ่ใหผู้บ้รหิารกรมทา่อากาศยานไดป้ระกาศเจตจ านงในการบรหิารงาน

ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้และเพือ่เป็น

นโยบายและแนวทางปฏบิัตขิองเจา้หนา้ทีก่รมทา่อากาศยานทกุคน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.airports.go.th/th/conten

t/19590/4599.html

19
กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

นโยบายการใหห้รอืรับของขวัญหรอืประโยชน์อืน่

ใด

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมทา่อากาศยานทกุคนปฏบิัตติามนโยบายอยา่ง

เคร่งครัดในการใหห้รอืรับของขวัญ หรอืประโยชน์อืน่ใด

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.airports.go.th/th/conten

t/19590/4549.html

20
กระทรวง

คมนาคม

กรมทา่

อากาศยาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งตอ่การทจุรติประพฤตมิชิอบ

 ของกรมทา่อากาศยาน

เพือ่ใหก้รมทา่อากาศยานมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นรูปธรรม 

และสอดคลอ้งตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง วา่ดว้ยจมาตรฐานและ

หลักเกณฑป์ฏบิัตกิารบรหิารจัดการความเสีย่งส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2562

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.airports.go.th/upload/d

ownload/file_aff8d3bf09ea8ca2eef

72f21403d2ca1.pdf

21
กระทรวง

คมนาคม

การ

ทา่เรอื

แหง่

ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการ

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการใหข้อ้มลูเกีย่วกับ พ.ร.บ. อ านวยความ

สะดวกฯ คูม่อืส าหรับประชาชนซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการตดิตอ่

กับหน่วยงานของรัฐ รวมถงึชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ และ

รอ้งเรยีนหากพบปัญหาจากการเขา้รับบรกิารจากภาครัฐ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.info.go.th/

เป็นความร่วมมอืกับ

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

22
กระทรวง

คมนาคม

การ

ทา่เรอื

แหง่

ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประมาณการคา่ภาระ คา่บรกิาร คา่ธรรมเนียม เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.port.co.th/e-

tariff/cal.asp

ลดการพบเจอกัน

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน

23
กระทรวง

คมนาคม

การ

ทา่เรอื

แหง่

ประเทศ

ไทย

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
BKP-Iservice

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชบ้รกิารในการตรวจสอบขอ้มลูตูส้นิคา้

และขอ้มลูตารางเรอื

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://apkpure.com/bkp-

iservice/com.pat.patmobileapp

ลดการพบเจอกัน

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน

24
กระทรวง

คมนาคม

การ

ทา่เรอื

แหง่

ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ (ศปท.กทท.) มรีายละเอยีดขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน/กระบวนการตา่ง ๆ เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานใหม้ี

มาตรฐานและถอืปฏบิัตไิปในแนวทางเดยีวกัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.port.co.th/cs/internet/inte

rnet/รอ้งเรยีนการทจุรติ.html

http://complain.doh.go.th/
https://deac.drr.go.th/?page_id=7526
https://deac.drr.go.th/?page_id=7526
https://www.airports.go.th/th/complain.html
https://www.airports.go.th/th/complain.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4599.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4599.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4549.html
https://www.airports.go.th/th/content/19590/4549.html
https://www.airports.go.th/upload/download/file_aff8d3bf09ea8ca2eef72f21403d2ca1.pdf
https://www.airports.go.th/upload/download/file_aff8d3bf09ea8ca2eef72f21403d2ca1.pdf
https://www.airports.go.th/upload/download/file_aff8d3bf09ea8ca2eef72f21403d2ca1.pdf
https://www.info.go.th/
http://www.port.co.th/e-tariff/cal.asp
http://www.port.co.th/e-tariff/cal.asp
https://apkpure.com/bkp-iservice/com.pat.patmobileapp
https://apkpure.com/bkp-iservice/com.pat.patmobileapp


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

25
กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษ

แหง่

ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การจัดท ารายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

- เพือ่ใหม้ั่นใจวา่พนักงาน กทพ. ทีไ่ดรั้บต าแหน่งใหมไ่ดป้ฏบิัตหินา้ทีท่ี่

ไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารตัดสนิใจตา่ง ๆ โดยไมม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง

 ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม

  - เพือ่ป้องกันมใิหพ้นักงานและลกูจา้ง กทพ. กระท าการใด ๆ ในลักษณะ

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับองคก์ร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://bit.ly/33SNU3a

ผูว้า่การ พนักงาน และ

ลกูจา้งของ กทพ. ทกุ

ทา่นจัดท ารายงาน

ความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใน 3 กรณี

 คอื 1) ความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์

ประจ าปีงบประมาณ 2)

 ความขัดแยง้ทา

ผลประโยชน์กรณีเมือ่

ไดรั้บต าแหน่งใหม ่3) 

ความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์เกดิขึน้ใน

ระหวา่งนี้
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กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษ

แหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการ/กจิกรรมจัดอบรมจรยิธรรมและคณุธรรม

เพือ่สรา้งความตระหนักรูใ้หก้ับผูบ้รหิารและพนักงาน กทพ. ถงึปัญหาและ

อปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากการทจุรติคอรรั์ปชนั ตลอดจนการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซอ้นในองคก์รภาครัฐทีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิกจิการของ

องคก์ร ซึง่เป็นกรณีทีม่กีารกลา่วถงึอยา่งกวา้งขวางและเป็นตน้เหตขุอง

การทจุรติคอรรั์ปชนัในปัจจบุัน รวมไปถงึแนวทางการปฏริูปเพือ่ป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติคอรรั์ปชนัในองคก์ร อันจะน าไปสูก่ารเป็นองคก์ร

ทีม่กีารเจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยนื สอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนนิงานดา้น

การก ากับดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

ปีงบประมาณ 2564 

ด าเนนิการจัดทัง้หมด 3

 หลักสตูร ดังนี้

  1. หลักสตูรการ

เสรมิสรา้งวัฒนธรรม

และคา่นยิมสจุรติใน

องคก์ร 

  2. หลักสตูรการ

เสรมิสรา้งคณุธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภิ

บาล

  3. หลักสตูรความ

ขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์และ

ผลประโยชน์ทับซอ้น

27
กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษ

แหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการ/กจิกรรมการจัดท าขอ้มลูเรือ่งการก ากับ

ดแูลกจิการทีด่ใีนเว็บไซตข์อง กทพ.

- เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาขอ้มลูบนเว็บไซตข์อง กทพ. ใหม้คีวามถกูตอ้ง

และเป็นปัจจบุันมากทีส่ดุ

  - เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตข์อง กทพ. ใหเ้ป็นเว็บไซตท์ีท่กุคน

สามารถเขา้ถงึได ้เป็นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเว็บไซตส์ าหรับกลุม่

คนพกิารทีใ่ชค้อมพวิเตอรไ์ด ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.exat.co.th/cg/
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กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษ

แหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

กจิกรรมการเผยแพร่ประชาสมัพันธข์อ้มลูดา้น

การก ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการ

ด าเนนิงานของ กทพ.

เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพันธเ์พือ่ใหค้วามรูใ้นเรือ่งการก ากับดแูลกจิการ

ทีด่ ีและจรรยาบรรณในการด าเนนิงานของ กทพ. ใหแ้กพ่นักงานและ

ลกูจา้ง กทพ. ผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่ง ๆ เชน่ การจัดท าขา่ว

ประชาสมัพันธข์อง กทพ. รวมทัง้ในระบบอนิทราเน็ต และระบบ

อนิเทอรเ์น็ต การจัดท าบอรด์ประชาสมัพันธเ์คลือ่นที ่เพือ่เผยแพร่ตาม

อาคารตา่ง ๆ ภายใน กทพ. การตอบปัญหาชงิรางวัลใน Facebook Fanpage

 การจัดท าแผน่พับประชาสมัพันธแ์ละโปสเตอร ์เพือ่ปิดประกาศทีบ่อรด์

ประชาสมัพันธ ์กทพ. จัดไว ้รวมถงึการ OJT พนักงาน กทพ. ดว้ย

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://bit.ly/3tT48nn

หากมคี าถามเรือ่งการ

ก ากับดแูลกจิการทีด่ี

จะลงใน Facebook 

Fanpage : Exat Sound 

Exat

29
กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษ

แหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

กจิกรรม OJT : HEARTS to HEART เป็นกจิกรรมที่

สรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกับความหมายและแนว

ทางการก ากับดแูลกจิการทีด่ใีนองคก์ร ตลอดจน

เพือ่เป็นการสง่เสรมิจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ใหแ้กพ่นักงานและลกูจา้ง กทพ.

เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นเรือ่งการก ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณใน

การด าเนนิงานของ กทพ. ใหแ้กพ่นักงานและลกูจา้ง กทพ. ทัง้ในอาคาร

ส านักงนใหญ ่กทพ. ศนูยค์วบคมุทางพเิศษ และดา่นเก็บคา่ผา่นทาง

พเิศษตา่ง ๆ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://bit.ly/3wdOi8p
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กระทรวง

คมนาคม

การทาง

พเิศษ

แหง่

ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

กจิกรรมการจัดท าขอ้มลูการด าเนนิการเรือ่งการ

ก ากับดแูลกจิการทีด่ขี ึน้เว็ปบไซต ์เป็นภาษาไทย

ควบคูภ่าษาอังกฤษ

เพือ่ปรับปรุงขอ้มลูเนื้อหาบนเว็บไซตข์อง กทพ. (www.exat.co.th) ใน

รูปแบบภาษาองักฤษใหม้คีวามถกูตอ้งและเป็นปัจจบุันมากทีส่ดุ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://bit.ly/2SYcWf3
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่

ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

Call Center 1690
เพือ่เป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน ผูรั้บบรกิาร หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ได ้

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลู หรอืตดิตามขอ้มลูของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

เปิดใหป้ระชาชนไดส้ง่

ขอ้มลู หรอืตดิตาม

ขอ้มลูของหน่วยงาน

https://bit.ly/33SNU3a
https://www.exat.co.th/cg/
https://bit.ly/3tT48nn
https://bit.ly/3wdOi8p
https://bit.ly/2SYcWf3


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงสจุรติ

เพือ่ใหผู้บ้รหิารการรถไฟแหง่ประเทศไทยไดป้ระกาศเจตจ านงในการ

บรหิารงานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

และเพือ่เป็นนโยบายและแนวทางปฏบิัตใิหก้ับบคุลากรในหน่วยงานได ้

ยดึถอืตอ่ไป

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.railway.co.th/AboutUs/Bl

og_detail?value1=00DE5502B5AA

7B42A92BE9FF953D8EBD010000

0003E52794DADA74D06B200D5

E8E090B1E8496FE1ED42835B09

881819111754D28&value2=00DE

5502B5AA7B42A92BE9FF953D8E

BD010000009C22A124C4E427C7

987E5F14E3600CC76383D47737

D57B54F0D

กระตุน้ใหเ้จา้หนา้ที ่

และบคุลากรใน

หน่วยงานปฏบิัตหินา้ที่

ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ

 ปราศจากการทจุรติ
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่

ประเทศ

ไทย

เครือ่งมอือืน่ ๆ ศนูยป้์องกันการปราบปรามการทจุรติ (ศปท. รฟท.)

เป็นหน่วยงานหนึง่ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ทีม่หีนา้ทีด่ าเนนิงาน

ดา้นการป้องกันปราบปรามการทจุรติ และดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม

จรยิธรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.railway.co.th/AboutUs/Bl

og_detail?value1=00DE5502B5AA

7B42A92BE9FF953D8EBD010000

0003E52794DADA74D06B200D5

E8E090B1E8496FE1ED42835B09

881819111754D28&value2=00DE

5502B5AA7B42A92BE9FF953D8E

BD010000009C22A124C4E427C7

987E5F14E3600CC76383D47737

D57B54F0D

มหีน่วยงานตดิตาม

ตรวจสอบการทจุรติ
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่

ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่ใหป้ระชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไดรั้บความสะดวก

การแจง้เบาะแสการทจุรติไดห้ลายชอ่งทาง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.railway.co.th/Misconduct

/Misconduct?value2=00DE5502B5

AA7B42A92BE9FF953D8EBD010

000002377B7D3C2598319DD489

EE2AE99C24A94CDB027DA941A

A3F145F5F253E55B84

หน่วยงานไดม้กีาร

จัดท าชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติบน

หนา้เว็บไซตข์อง

หน่วยงาน
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กระทรวง

คมนาคม

การรถไฟ

แหง่

ประเทศ

ไทย

เครือ่งมอือืน่ ๆ บัตรควิรับเงนิ
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

ป้องกันการใหแ้ละรับ

สนิบน ลดการเลอืก

ปฏบิัตขิองเจา้พนักงาน

36
กระทรวง

คมนาคม

การ

รถไฟฟ้า

ขนสง่

มวลชน

แหง่

ประเทศ

ไทย

การประเมนิตา่ง ๆ
การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งเพือ่ป้องกัน

การรับสนิบนและการคอรรั์ปชนั

เพือ่จัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง เพือ่ป้องกันการรับสนิบนและการคอร์

รัปชนัทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอยา่งสม า่เสมอ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

htts://www.mrta.co.th/media/896234

/5ฟม0.06-233-32-22-มค-

64-col-risk-2564-5a1M-1.pdf
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กระทรวง

คมนาคม

การ

รถไฟฟ้า

ขนสง่

มวลชน

แหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การออกนโยบายการใหแ้ละรับของขวัญและแนว

ปฏบิัตภิายใตน้โยบายการใหแ้ละรับของขวัญ ทัง้

ในชว่งเทศกาลและตลอดทัง้ปี

เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมใหผู้บ้รหิารและพนักงานเกดิความตระหนักถงึ

บทบาทและหนา้ทีใ่นการป้องกันการทจุรติการรับสนิบน และความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์มใีหเ้กดิขึน้ในองคก์ร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.mrta.coth/media/895677

/ประกาศนโยบาย-กจ-oft-ของ-รพม.pdf

 

https://www.mrta.coth/media/895678

/แนวปฎ-น-ต-ตามนโยบาย-nogit pdf
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กระทรวง

คมนาคม

การ

รถไฟฟ้า

ขนสง่

มวลชน

แหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การออกแนวปฏบิัตใินการแสดงความมุง่มั่นตอ่

การปฏบิัตติามกฎหมายและมจีรยิธรรมของผูน้ า

ระดับสงู

เพือ่เป็นแนวทางในการแสดงความมุง่มั่นของผูว้า่การในการสง่เสรมิให ้

ผูบ้รหิารและบคุลากรท่ัวทัง้องคก์รประพฤตปิฏบิัตตินตามกฎหมายและมี

จรยิธรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.mrta.co.th/media/82621

4/แนวปภ-ู1-2-ในการแสดงความม-

มะนต-อการปภ-ูน-ต-ตามกฎหมาย

และมจร-ยธรรมของผะน าระด-บส.11-

งบประมาณ2564-2.pdf
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กระทรวง

คมนาคม

การ

รถไฟฟ้า

ขนสง่

มวลชน

แหง่

ประเทศ

ไทย

การประเมนิตา่ง ๆ

การเขา้ร่วมการประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เพือ่ใหห้น่วยงานมแีนวทางการด าเนนิการดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นระบบสามารถป้องกันการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบได ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.mcta.co.th/th/aboutta/e

eodcerporatex/ital

http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD0100000003E52794DADA74D06B200D5E8E090B1E8496FE1ED42835B09881819111754D28&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000009C22A124C4E427C7987E5F14E3600CC76383D47737D57B54F0D
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
http://www.railway.co.th/Misconduct/Misconduct?value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD010000002377B7D3C2598319DD489EE2AE99C24A94CDB027DA941AA3F145F5F253E55B84
https://www.mcta.co.th/th/aboutta/eeodcerporatex/ital
https://www.mcta.co.th/th/aboutta/eeodcerporatex/ital


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

40
กระทรวง

คมนาคม

การ

รถไฟฟ้า

ขนสง่

มวลชน

แหง่

ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การเปิดชอ่งทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่นทางชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.mrta.co.th/th/comment/

cemplaints fraud/

41
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

โรงแรม

ทา่

อากาศ

ยาน

สวุรรณภมูิ

 จ ากัด

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

เครือ่งมอื Voice of Guest (VOG) เพือ่ใชเ้ป็น

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนของผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารใน

โรงแรม

- เพือ่ใหอ้งคก์รทราบความคดิเห็นของผูรั้บบรกิารและประทับใจการบรกิาร

ในระดับใด

  - เป็นชอ่งทางใหผู้รั้บบรกิารสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอสิระ

  - องคก์รสามารถน าความตอ้งการของผูรั้บบรกิารไปปรับปรุงประสทิธภิาพ

การบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.tripadvisor.com/

นอกจากนี้ ยังสามารถ

สง่แสดงความคดิเห็น

ไดท้ี ่E-mail : 

info@novotelairportbk

k.com

42
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

โรงแรม

ทา่

อากาศ

ยาน

สวุรรณภมูิ

 จ ากัด

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

กจิกรรมการท า Employee Opinion Survey (EOS) 

โรงแรมเป็นรายปี

- เพือ่รวบรวมขอ้มลูแบบ Survey ทีใ่หพ้นักงานทกุคนแสดงความคดิเห็น

อยา่งเป็นระบบและน ามาวเิคราะหป์ระเมนิ เพือ่การพัฒนาประสทิธภิาพ

องคก์ร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

43
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ขนสง่ 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนงานป้องกันและปราบปรามการทจุรติและ

สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของบรษัิทฯ
เพือ่ก าหนดแนวทางในการบรหิารัดการตามนโยบายก ากับดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.transport.co.th/index.ph

p/th/2014-12-16-07-23-03/แผนการ

ก ากับดแูลกจิการทีด่/ีitem/ปี-

2564.html

44
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ขนสง่ 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งทจุรติ
เพือ่พัฒนากระบวนการท างานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติให ้

มปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.transport.co.th/index.ph

p/th/dynamic-pagee/2014-12-16-06

-49-14/การบรหิารความเสีย่ง2.html

45
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ขนสง่ 

จ ากัด

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษัิทฯ เพือ่ใหบ้รษัิทฯ เป็นองคก์รทีม่กีารปฏบิัตงิานดว้ยความโปร่งใส
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

46
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ขนสง่ 

จ ากัด

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง เครอืขา่ย

คณุธรรม สรา้งคนด ีดา้นทจุรติคอรัปชนั
เพือ่สง่เสรมิและสรา้งจติส านกึดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติในบคุลากร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.transport.co.th/index.ph

p/th/2014-12-16-07-23-03/กจิกรรม-

โครงการ/item/13โครงการพัฒนา

สง่เสรมิจติส านกึดา้นคณุธรรม.html

47
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ขนสง่ 

จ ากัด

โครงการใหร้างวัล 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

โครงการคนดมีคีณุธรรม เพือ่สง่เสรมิพนักงานใหก้ระท าความด ีและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.transport.co.th/index.ph

p/th/2014-12-16-07-23-03/กจิกรรม-

โครงการ/item/พธิมีอบรางวัล-คนดมีี

คณุธรรม-2.html

48
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ขนสง่ 

จ ากัด

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการรอ้งเรยีนการทจุรติใหก้ับประชาชน
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://docs.google.com/forms/d/1

MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93

puewIM-

LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628

https://www.tripadvisor.com/
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1MYT2HbTzvOokgeu7SmnF7XV93puewIM-LJwZX5PCSqk/edit?gxids=7628


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

นโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนั เพือ่ใชเ้ป็นแนวปฏบิัตใิหก้ับบคุลากรในหน่วยงานใชใ้นการปฏบิัตงิาน
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://corporate.airportthai.co.th/st

orage/2019/06/%E0%B8%99%E0

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

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

0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8

%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%

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

8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%

B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A

3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0

%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%

88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E

0%B8%AD%E0%B8%97-

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%

B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%8

4%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf

สามารถศกึษาขอ้มลู

ไดท้างเว็บไซต์

50
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืประเมนิความเสีย่งการทจุรติ เพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืประเมนิความเสีย่งการทจุรติของหน่วยงาน
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

ใชเ้ฉพาะสว่นงาน

เทา่นัน้

51
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

ขัน้ตอนการปฏบิัตกิารรับเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืการ

แจง้เบาะแสการทจุรติ
เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรและบคุคลท่ัวไปรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

สามารถศกึษาขอ้มลู

ไดท้างเว็บไซต์

52
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน
เพือ่แสดงถงึความมุง่มั่นของบรษัิททีจ่ะด าเนนิกจิการดว้ยความือ่สตัย์

สจุรติและโปร่งใส

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
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กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวัลหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวัลองคก์รคณุธรรมตน้แบบ
เพือ่สง่เสรมิและเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์รดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม

ใหก้ับบคุลากรภายในหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

54
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

จัดท าแผน่พับค าแนะน าเกีย่วกับแนวทางปฏบิัต ิ

ตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนั
เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับบคุลากรเกีย่วกับนโยบายฯ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

55
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศ บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) เรือ่ง การงดรับของขวัญและประโยชน์

อืน่ใดในเทศกาลปีใหมแ่ละโอกาสอืน่ ๆ

เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิัตติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนั
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
https://corporate.airportthai.co.th/storage/2019/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการจัดซือ้จัดจา้งระบบอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Bidding)

เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดซือ้จัดจา้งใหก้ับบคุคล

ท่ัวไปเพือ่แสดงถงึความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

สามารถศกึษาขอ้มลู

ไดท้างเว็บไซต์

57
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืประชาชน

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กบ่คุคลท่ัวไปทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาส

เกดิการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

สามารถศกึษาขอ้มลู

ไดท้างเว็บไซต์

58
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบเชค็อนิดว้ยตัวเองอัตโนมัต ิ(Common Use 

Self Service) : CUSS

เพือ่อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาสเกดิการ

ทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://corporate.airportthai.co.th/th/

นวัตกรรม/

สามารถศกึษาขอ้มลู

ไดท้างเว็บไซต ์หมวด

นวัตกรรม

59
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบตรวจสอบขอ้มลูและคัดกรองผูโ้ดยสาร

ลว่งหนา้ (Advance Passenger Procressing 

System) : APPS

เพือ่อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาสเกดิการ

ทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://corporate.airportthai.co.th/th/

นวัตกรรม/

สามารถศกึษาขอ้มลู

ไดท้างเว็บไซต ์หมวด

นวัตกรรม

60
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบการช าระคา่บรกิารทา่อากาศยานออนไลน ์

(E-payment)

เพือ่ใชอ้ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนทีม่าใชบ้รกิาร และลดโอกาสเกดิ

การทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://corporate.airportthai.co.th/th/

นวัตกรรม/

สามารถศกึษาขอ้มลู

ไดท้างเว็บไซต ์หมวด

นวัตกรรม

61
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

จัดท า VDO บรรยายในหัวขอ้ "การตอ่ตา้นการ

ทจุรติ"

เพือ่ใชเ้สรมิสรา้งความรูด้า้นการป้องกันการทจุรติใหก้ับบคุลากรใน

หน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

62
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

ทา่

อากาศ

ยานไทย 

จ ากัด 

(มหาชน)

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีพ.ศ. 2559
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานใหก้ับคณะกรรมการผูบ้รหิารและ

พนักงานในการก ากับดแูลกจิการทีด่มีคีณุธรรมและความโปร่งใส

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

63
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

การประเมนิตา่ง ๆ
แบบประเมนิความเสีย่งทจุรติ บรษัิท รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. จ ากัด

เพือ่ใหห้น่วยงานมแีนวทางในการจัดการความเสีย่งของการด าเนนิงานที่

อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ ซึง่เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

ita/2019-02-20-04-40-28/o36

https://www.srtet.co.th/index.php/th/ita/2019-02-20-04-40-28/o36
https://www.srtet.co.th/index.php/th/ita/2019-02-20-04-40-28/o36


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

64
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศของบรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.ทีเ่กีย่วกับ

งานดา้นการป้องกันการทจุรติ ประกอบดว้ย

  1. ประกาศ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

นโยบายการใหห้รอืรับของขวัญหรอืประโยชน์อืน่

ใด

  2. ประกาศ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัย ์สจุรติ โปร่งใส และตรวจสอบได ้(ฉบับ

ภาษาไทย)

  3. ประกาศ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัย ์สจุรติ โปร่งใส และตรวจสอบได ้(ฉบับ

ภาษาอังกฤษ)

  4. ประกาศ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

วา่ดว้ยแนวทางการปฏบิัตงิานเพือ่ป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซอ้น

  5. ประกาศ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

วา่ดว้ยแนวทางการปฏบิัตงิานเพือ่ป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซอ้นในการจัดซือ้จัดจา้ง

  6. ประกาศ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

นโยบยเกีย่วกับคณุธรรมและความโปร่งใส

  7. ประกาศ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

แนวทางการด าเนนิงานเพือ่ลดการใชด้ลุยพนิจิ

  8. ประกาศ บรัษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เรือ่ง 

ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันการใหห้รอืรับ

สนิบน เพือ่ป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นมาตรคการในการป้องกันการทจุรติ และเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใส

ทีแ่สดงถงึความพยายามของ บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ทีจ่ะป้องกัน

การทจุรติในหน่วยงานใหล้ดนอ้ยลงหรอืไมส่ามารถเกดิขึน้ได ้เพือ่ให ้

ผูบ้รหิาร และพนักงาน บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ใชเ้นวทางป้องกัน

และเป็นแนวทางในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/official-

announcements

65
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานประจ าปี / ผลการปฏบิัตงิาน

- เพือ่แสดงรายงานผลประกอบการขององคก์รในรอบปีทีผ่า่นมาใหแ้กผู่ ้

ถอืหุน้ขององคก์ร

  - เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการโฆษณาประชาสมัพันธอ์งคก์ร และสรา้ง

ความน่าเชือ่ถอื และยังชว่ยใหผู้พ้บเห็นท่ัวไปรูจั้กองคก์รและธรุกจิของ

องคก์รดยี ิง่ข ึน้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/2015-12-03-10-56-18

66
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี

- เพือ่ใหห้น่วยงานวางแผนการใชจ้า่ยงบประมาณใหส้อดคลอ้งกับ

แผนการด าเนนิงานและบรรลตุามวัตถปุระสงค์

  - เพือ่เป็นแนวทางในการควบคมุและตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณให ้

เป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้เพือ่

ประโยชน์ในการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/budget-plan

67
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีทีผ่า่นมา

เพือ่ใหก้ารใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีเป็นไปดว้ยความมปีระสทิธภิาพ 

สอดคลอ้งตามหลักธรรมาภบิาลและความโปร่งใส และประชาชนท่ัวไป

สามารถเขา้ถงึและตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณไดโ้ดยสะดวก

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/report-of-budget-ago

68
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งเพือ่การป้องกันทจุรติ

- เพือ่ป้องกันการทจุรติ

  - เพือ่เป็นการประเมนิความเสีย่งในงานทีส่ าคัญ ๆ ทีอ่าจจะเป็นชอ่งวา่งให ้

เกดิการทจุรติขึน้ได ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/risk

69
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งการทจุรติ เพือ่ควบคมุความเสีย่งตา่ง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/act-mgr-risk

70
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกันการทจุรติ

เพือ่เป็นการวางระบบการประเมนิความเสีย่งตอ่การทจุรติประพฤตมิชิอบ

ใหส้อดคลอ้งกับแผนปฏริูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏริูปที ่2 ดา้นการ

ป้องปราบ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/anti-corruption-action-

plan

71
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะ
เพือ่ใหก้ารด าเนนิการใด ๆ มกีรอบแนวทางเผยแพร่ภายในและขอ้มลูตอ่

สาธารณะผา่นเว็บไซต ์อนิเทอรเ์น็ตและอนิทราเน็ตของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/t

h/about-history/public-information-

dissemination-measures

https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/official-announcements
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/official-announcements
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/official-announcements
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/2015-12-03-10-56-18
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/2015-12-03-10-56-18
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/budget-plan
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/budget-plan
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/report-of-budget-ago
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/report-of-budget-ago
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/risk
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/risk
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/act-mgr-risk
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/act-mgr-risk
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/anti-corruption-action-plan
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/anti-corruption-action-plan
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/anti-corruption-action-plan
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/public-information-dissemination-measures
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/public-information-dissemination-measures
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/public-information-dissemination-measures


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

- เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด าเนนิการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซือ้

จัดจา้ง

  - เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานของสว่นจัดซือ้เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง

ตามระเบยีบ

  - เพือ่เป็นแนวทางในการควบคมุคณุภาพการท างาน/การใหบ้รกิาร/

คณุภาพสนิคา้งของผูใ้หบ้รกิารภายนอก

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/measures-to-

promote-transparency-in-

procurement
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กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

- เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

  - เพือ่ป้องกันการทจุรติ

  - เพือ่เป็นชอ่งทางใหผู้พ้บเห็นการทจุรติสามารถรอ้งเรยีนได ้

  - เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน ์และน ามาปรับปรุง

การท างาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

about-history/official-

announcements?p=2
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กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. 

จ ากัด

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศจัดซือ้จัดจา้ง

- เพือ่ใชส้ าหรับเผยแพร่ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งตามพระราชบัญญัตกิารจัด

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถงึระเบยีบและแนวทาง

ปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้ง

  - หน่วยงานตรวจสอบ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้

อยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.srtet.co.th/index.php/th/

index.php/bidding/purchasing-

procurement

75
กระทรวง

คมนาคม

บรษัิท 

วทิยกุาร

บนิแหง่

ประเทศ

ไทย จ ากัด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการทจุรติในการจัดซือ้จัดจา้ง เพือ่ป้องกันการทจุรติในการจัดซือ้จัดจา้ง
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.aerothai.co.th/th/csr/ne

ws/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E

0%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%B

2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0

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

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

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

8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2

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

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

3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0

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

81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E

0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8

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

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

8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83

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

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8

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

%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%

89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E

0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8

%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%

E0%B8%87

แผนบรหิารความเสีย่ง

การทจุรติการใช ้

งบประมาณและการ

บรหิารจัดการพัสดุ

ภาครัฐของ บวท. 

ประจ าปี 2564
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กระทรวง

คมนาคม

สถาบัน

การบนิพล

เรอืน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเกีย่วกับเรือ่งรอ้งเรยีนของสถาบันการบนิพลเรอืน มี

ความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนงาน

บรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.catc.or.th/2015/index.p

hp/th/documents/1500

เป็นชอ่งทางทีเ่ปิด

โอกาสใหผู้รั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

รอ้งเรยีนตอ่สถาบัน

การบนิพลเรอืนจาก

การใหบ้รกิารของ

สถาบันการบนิพล

เรอืนทีไ่มไ่ดรั้บการ

ตอบสนองควมตอ้งการ

 หรอืความคาดหวังท า

ใหเ้กดิความไมพ่งึ

พอใจและแจง้ขอให ้

ตรวจสอบ แกไ้ข หรอื

ปรับเปลีย่นการ

ด าเนนิการในเรือ่งตา่ง ๆ

https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/measures-to-promote-transparency-in-procurement
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/measures-to-promote-transparency-in-procurement
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/measures-to-promote-transparency-in-procurement
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/measures-to-promote-transparency-in-procurement
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/official-announcements?p=2
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/official-announcements?p=2
https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/official-announcements?p=2
https://www.srtet.co.th/index.php/th/index.php/bidding/purchasing-procurement
https://www.srtet.co.th/index.php/th/index.php/bidding/purchasing-procurement
https://www.srtet.co.th/index.php/th/index.php/bidding/purchasing-procurement
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
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https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.aerothai.co.th/th/csr/news/%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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%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%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.catc.or.th/2015/index.php/th/documents/1500
https://www.catc.or.th/2015/index.php/th/documents/1500


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

คมนาคม

สถาบัน

การบนิพล

เรอืน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การจัดท าแบบรายงานเปิดเผยความขัดกัน

ระหวา่งประโยชน์

เพือ่ใหพ้นักงานสถาบันการบนิพลเรอืนปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

 เพือ่ไมใ่หเ้กดิสถานการณ์หรอืการกระท าทีม่กีารตัดสนิใจ หรอืปฏบิัต ิ

หนา้ทีใ่นต าแหน่งของตนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่ตนเองและผูท้ี่

เกีย่วขอ้งมากกวา่ประโยชน์ขององคก์ร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.catc.or.th/Regulations/

?page_id=21

การจัดท าแบบรายงาน

เปิดเผยความขัดกัน

ระหวา่งประโยชน์ 

เป็นไปตามระเบยีบ

สถาบันการบนิพลเรอืน

วา่ดว้ยความขัดกัน

ระหวา่งประโยชน์สว่น

บคุคลกับประโยชน์

สว่นรวมเกีย่วกับการ

รับทรัพยส์นิหรอื

ประโยชน์อืน่ใดโดย

ธรรมจรรยาของ

เจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2563
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กระทรวง

คมนาคม

ส านักงาน

การบนิพล

เรอืนแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการและกลไกในการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมี

สว่นร่วม พ.ศ. 2563

เพือ่ใชเ้ป็นกลไกในการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงานภายใตภ้ารกจิของส านักงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.caat.or.th/ita/menu16_

7.php

ใหบ้คุลากร กพท. ทกุ

คนและทกุระดับถอื

ปฏบิัตโิดยเคร่งครัด

79
กระทรวง

คมนาคม

ส านักงาน

การบนิพล

เรอืนแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ พ.ศ. 2564

เพือ่ใชเ้ป็นแนวปฏบิัตใินการลดการใชด้ลุยพนิจิในการปฏบิัตงิานตาม

อ านาจหนา้ทีต่ามภารกจิหลัก งานดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล และ

ดา้นการบรหิารการคลังและงานดา้นพัสดุ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.caat.or.th/ita/menu16_

8.php

ใหบ้คุลากร กพท. ทกุ

คนและทกุระดับถอื

ปฏบิัตโิดยเคร่งครัด
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กระทรวง

คมนาคม

ส านักงาน

นโยบาย

และ

แผนการ

ขนสง่

และจราจร

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

จัดท าสือ่ประชาสมัพันธด์า้นการป้องกันการทจุรติ
เพือ่เผยแพร่สือ่ประชาสมัพันธด์า้นการป้องกันการทจุรติในรูปแบบที่

มุง่เนน้ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.otp.go.th/post/view/453

2?fbclid=IwAR2KU59Og8P5HSSR

AbupcjZRUI6WqPxPxIikhEyqefVA

5nHc69yIpSwXV6w
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กระทรวง

คมนาคม

ส านักงาน

นโยบาย

และ

แผนการ

ขนสง่

และจราจร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน
เพือ่เสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค็กรใหเ้ป็นองคก์รคณุธรรม และเป็นการ

ยกระดับความเชือ่มั่นใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.otp.go.th/uploads/tiny_

uploads/PDF/ITA2564/25640409-

ITA-34.pdf
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กระทรวง

คมนาคม

ส านัก

ปลัดกระทร

วง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรือ่ง 

เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน

เพือ่แสดงค ามั่นในการบรหิารงานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรมตามหลักธรรมาภบิาล และความ

เสมอภาพในหารบรหิารงาน ยดึประโยชน์สว่นรวมและประชารชนเป็น

ส าคัญ ตลอดจนมกีารประกาศใหบ้คุลากรในหน่วยงานไดรั้บทราบและ

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัตดิว้ย

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://motdrive.mot.go.th/index.ph

p/s/I2j4UBE1qc0U2QX#pdfviewer

หน่วยงานไดม้กีาร

ด าเนนิการเผยแพร่

ประชาสมัพันธผ์า่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ 

หนังสอืเวยีน และบน

หนา้เว็บไซดข์อง

หน่วยงาน เพือ่ให ้

บคุลากรในหน่วยงาน 

และผูท้ีส่นใจได ้

รับทราบและยดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิัต ิ

https://www.catc.or.th/Regulations/?page_id=21
https://www.catc.or.th/Regulations/?page_id=21
https://www.caat.or.th/ita/menu16_7.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_7.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_8.php
https://www.caat.or.th/ita/menu16_8.php
https://www.otp.go.th/post/view/4532?fbclid=IwAR2KU59Og8P5HSSRAbupcjZRUI6WqPxPxIikhEyqefVA5nHc69yIpSwXV6w
https://www.otp.go.th/post/view/4532?fbclid=IwAR2KU59Og8P5HSSRAbupcjZRUI6WqPxPxIikhEyqefVA5nHc69yIpSwXV6w
https://www.otp.go.th/post/view/4532?fbclid=IwAR2KU59Og8P5HSSRAbupcjZRUI6WqPxPxIikhEyqefVA5nHc69yIpSwXV6w
https://www.otp.go.th/post/view/4532?fbclid=IwAR2KU59Og8P5HSSRAbupcjZRUI6WqPxPxIikhEyqefVA5nHc69yIpSwXV6w
https://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/ITA2564/25640409-ITA-34.pdf
https://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/ITA2564/25640409-ITA-34.pdf
https://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/ITA2564/25640409-ITA-34.pdf
https://motdrive.mot.go.th/index.php/s/I2j4UBE1qc0U2QX#pdfviewer
https://motdrive.mot.go.th/index.php/s/I2j4UBE1qc0U2QX#pdfviewer


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

คมนาคม

ส านัก

ปลัดกระทร

วง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ค าสัง่/นโยบาย/ขอ้ตกลง/แนวทางการปฏบิัต ิใน

เรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติ ประกอบดว้ย

  1. มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูสาธารณะ

  2. มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรวม

  3. มาตรการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

  4. มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นรวม (การรับสนิบน) 

  5. มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ 

  6. มาตรการกลไกในการก ากับตดิตามการ

ปฏบิัตงิานตามคูม่อืและมาตรฐานคณุภาพงาน

  7. นโยบายการใหห้รอืของขวัญหรอืประโยชน์

อืน่ใด

เพือ่สรา้งวัฒนธรรมสจุรติและปลกูจติส านกึ เร่งสรา้งการรับรูข้องบคุลากร

ในหน่วยงานใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม สามารถแยกระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม ตลอดจนสรา้งจติส านกึในการตอ่ตา้น

การทจุรติ คอรรั์ปชนัในทกุรูปแบบ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.mot.go.th/about.html?i

d=33

หน่วยงานไดม้กีาร

ด าเนนิการเผยแพร่

ประชาสมัพันธผ์า่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ 

หนังสอืเวยีน และบน

หนา้เว็บไซดข์อง

หน่วยงาน เพือ่ให ้

บคุลากรในหน่วยงาน

รับทราบและยดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิัต ิ

และผูท้ีส่นใจได ้

รับทราบถงึแนว

ทางการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ทีด่ว้ย

84
กระทรวง

คมนาคม

ส านัก

ปลัดกระทร

วง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตราการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซือ้จัด

จา้ง

เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นไป

ตามหลักธรรมาภบิาล การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดมุคีวามคุม้คา่ 

โปร่งใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://motdrive.mot.go.th/index.ph

p/s/RhT7CVWB85Vse1d#pdfviewe

r

หน่วยงานไดม้กีาร

ด าเนนิการเผยแพร่

ประชาสมัพันธผ์า่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ 

หนังสอืเวยีน และบน

หนา้เว็บไซดข์อง

หน่วยงาน เพือ่ให ้

บคุลากรในหน่วยงาน

รับทราบและยดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิัต ิ

และผูท้ีส่นใจได ้

รับทราบถงึแนว

ทางการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ทีด่ว้ย

85
กระทรวง

คมนาคม

ส านัก

ปลัดกระทร

วง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารทรัพยากรบคุคลของส านักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม และเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสในการปฏบิัตงิาน

ดา้นทรัพยากรบคุคลของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://motdrive.mot.go.th/index.ph

p/s/nXKzYK60TvJ13Da#pdfviewer

หน่วยงานไดม้กีาร

ด าเนนิการเผยแพร่

ประชาสมัพันธผ์า่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ 

หนังสอืเวยีน และบน

หนา้เว็บไซดข์อง

หน่วยงาน เพือ่ให ้

บคุลากรในหน่วยงาน 

และผูท้ีส่นใจได ้

รับทราบและยดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิัต ิ

86
กระทรวง

คมนาคม

ส านัก

ปลัดกระทร

วง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจน

บคุลากรในหน่วยงานทีพ่บสถานการณ์การทจุรติ ไดม้ชีอ่งทาง/สว่นร่วมใน

การสอดสอ่งดแูล และชว่ยกันป้องกันปราบปรามการกระท าทีส่อ่ไป

ทางการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://complain.mot.go.th/prproject

/motzero/index.php

87
กระทรวง

คมนาคม

ส านัก

ปลัดกระทร

วง

การประเมนิตา่ง ๆ

การวางระบบการประเมนิความเสีย่งตอ่การทจุรติ

ประพฤตมิชิอบของส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม

เพือ่พัฒนากลไก/มาตรการในการป้องกันการทจุรติเชงิรุก จากการมสีว่น

ร่วมในการด าเนนิการบรหิารความเสีย่งการทจุรติของกระทรวงคมนาคม 

พรอ้มทัง้ประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากรในสงักัดกระทรวงคมนาคมและผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง ยดึถอืเป็นแนวปฏบิัตริ่วมกัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.mot.go.th/page.html?id

=4

88
กระทรวง

คมนาคม

องคก์าร

ขนสง่

มวลชน

กรุงเทพ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการรอ้งเรยีนการทจุรติประพฤตมิชิอบ เพือ่เป็นชอ่งทางในการใหบ้รกิารในเรือ่งการรอ้งเรยีนหรอืแนะน า
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2bane

NWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCf

Wazg/viewform

ผูรั้บบรกิารหรอืผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีสามารถ

เขา้ถงึทางเว็บไซตไ์ด ้

89
กระทรวง

คมนาคม

องคก์าร

ขนสง่

มวลชน

กรุงเทพ

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืปฏบิัตงิาน เรือ่ง รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุลากรในหน่วยงาน ขสมก. ยดึถอืและใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.bmta.co.th/sites/default/f

iles/files/about-us/complaint-

mannual.pdf

https://www.mot.go.th/about.html?id=33
https://www.mot.go.th/about.html?id=33
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https://motdrive.mot.go.th/index.php/s/nXKzYK60TvJ13Da#pdfviewer
https://motdrive.mot.go.th/index.php/s/nXKzYK60TvJ13Da#pdfviewer
https://complain.mot.go.th/prproject/motzero/index.php
https://complain.mot.go.th/prproject/motzero/index.php
https://www.mot.go.th/page.html?id=4
https://www.mot.go.th/page.html?id=4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkQVj_DWwKAcU2baneNWJPcUwSOqwJcTqqAChxyLrxCfWazg/viewform
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# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

90
กระทรวง

คมนาคม

องคก์าร

ขนสง่

มวลชน

กรุงเทพ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศองคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ เรือ่ง 

เจตจ านงในการบรหิารงานดว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

เพือ่ใหบ้คุลากรในหน่วยงานไดย้ดึถอืเป็นแนวปฏบิัตริ่วมกัน เพือ่ใหเ้กดิ

ความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.bmta.co.th/sites/default/f

iles/files/about-

us/announce01_0.pdf

91
กระทรวง

คมนาคม

องคก์าร

ขนสง่

มวลชน

กรุงเทพ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศองคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ เรือ่ง 

นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล
เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการบรหิารทรัพยากรบคุคล

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.bmta.co.th/sites/default/f

iles/files/about-

us/announce01_0.pdf

92
กระทรวง

คมนาคม

องคก์าร

ขนสง่

มวลชน

กรุงเทพ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ITA ประจ าปี 2564

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิาน และเป็นแนวทางในการขับเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.bmta.co.th/sites/default/f

iles/files/about-

us/maatrkaarsngesrimkhunthrrmae

lakhwaamoprngais.pdf

93
กระทรวง

คมนาคม

องคก์าร

ขนสง่

มวลชน

กรุงเทพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

แบบรายงานประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององคก์ารขนสง่

มวลชนกรุงเทพ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.bmta.co.th/sites/default/f

iles/files/about-us/risk-

management-report-64.pdf
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