
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวัลหรอื

รับรองคณุภาพ

รางวัลองคก์รโปร่งใส (NACC Integrity

 Awards)

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.dtn.go.th/th/home เป็นรางวัลสง่เสรมิการท างานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

2
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใส (ITA)

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.dtn.go.th/th/home

เป็นกระบวนการทีส่ง่เสรมิใหก้ารเกดิการท างานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรร

มาภบิาล

3
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวัลหรอื

รับรองคณุภาพ

รางวัลเลศิรัฐ
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
เป็นรางวัลสง่เสรมิการท างานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

4
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/cat

egory/5d1f1203ef41400eb946a43c

5
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

ประจ าปี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/cat

egory/5d1f1203ef41400eb946a43e

6
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

7
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

การทจุรติและประพฤตมิชิอบของกรม

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/

ประกาศเรือ่ง-มาตรการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของกรม

8
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการการตรวจสอบการใชด้ลุย

พนิจิของกรมเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/

ประกาศเรือ่งมาตรการการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิของกรมเจรจาการคา้

ระหวา่งปร

9
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรม
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/

แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรมของ

หน่วยงาน-กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ-ประจ าปีงบประมาณ-พ-ศ-2564

10
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สง่เสรมิคณุธรรมและตอ่ตา้นการ

ทจุรติ เชน่ ป้ายประชาสมัพันธ์

นโยบาย No Gift Policy หรอื 

Infographic มาตรฐานทางจรยิธรรม 

หรอืการเผยแพร่ขอ้มลูภาพขา่วเพือ่

ลงตพีมิพว์ารสาร MOC ZERO 

CORRUPTION JOURNAL

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

11
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

การอบรมเกีย่วกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ หรอืหลัก

ปรัชญาเศรฐกจิพอเพยีง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

12
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติของเจา้หนา้ทีก่รมฯ

(1) เพือ่สรา้งความโปร่งใสให ้

ระบบราชการ 

(2) เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

ประชาชน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/anti

-corruption-policy
เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึชอ่งทางดังกลา่วไดจ้ากทางเว็บไซตก์รมฯ

13
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนกรณีทจุรติของ

เจา้หนา้ทีก่รมฯ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://api.dtn.go.th/files/v3/5e97c461

ef4140b16555bf62/download
เผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบทางเว็บไซตก์รมฯ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

14
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน/พยาน 

หรอืผูแ้จง้เบาะแส

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://api.dtn.go.th/files/v3/5e97c461

ef4140b16555bf62/download
เผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบทางเว็บไซตก์รมฯ

15
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการและกลไกการเปิดโอกาส

ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่น

ร่วมในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/-

ประกาศกรมเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ-เรือ่ง-มาตรการและกลไกการ

เปิดโอกาสให

16
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

วธิปีฏบิัต ิเมือ่เจา้หนา้ทีก่รมการคา้

ตา่งประเทศประสบปัญหา

ผลประโยชน์ทับซอ้น

ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิัตสิ าหรับ

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีก่รมการ

คา้ตา่งประเทศ เพือ่ป้องกันมใิห ้

เกดิปัญหาผลประโยชนืทับซอ้น

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://www.dft.go.th/

17
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ
การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

เพือ่ใหก้รมฯ มมีาตรการ/

แนวทางในการบรหิารจัดการ

ความเสีย่งของการด าเนนิงานที่

อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://www.dft.go.th/

18
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน

เพือ่น าผลการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA)  ไปประกอบการพจิารณา

ปรับปรุงพัฒนา และยกระดับ 

ตลอดจนการเตรยีมความพรอ้ม

รับการประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ในปีตอ่ไป

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://www.dft.go.th/

19
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นแนวทางในการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการ

ประพฤตมิชิอบของขา้ราชการ

และเจา้หนา้ทีก่รมการคา้

ตา่งประเทศ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://www.dft.go.th/

20
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ในกระบวนงานขอ

อนุญาตขนยา้ยสนิคา้ควบคมุ

(1) เพือ่สรา้งความโปร่งใสให ้

ระบบราชการ 

(2) เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

ประชาชน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://app-

transport.dit.go.th/app/login.php
ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

21
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ในกระบวนงานขอ

อนุญาตใหน้ าเครือ่งชัง่ตวงวัดออก

จากดา่นศลุกากร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Regis

/Default.aspx
ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

22
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ในกระบวนงาน

ระบบตรวจสอบการใหบ้รกิารงานชัง่

ตวงวัด

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://cbwm.dit.go.th/service/ ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

23
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืแนวทางการพจิารณาสัง่การ

ของนายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใชป้ระกอบการ

ตัดสนิใจ ลดการใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/about/

คูม่อืการปฏบิัตงิาน/item/คูม่อืแนวทาง

การพจิารณาสัง่การของนายทะเบยีน

ส านักเครือ่งหมายการคา้-พ-ศ-

2559.html?category_id=2706

ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงคูม่อืฯ ขัน้ตอนสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นร่างคูม่อืฯ 

ผา่นทางเว็บไซตก์รมฯ

24
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการตรวจสอบค าขอรับสทิธบิัตร

การประดษิฐ/์อนุสทิธบิัตร

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใชป้ระกอบการ

ตัดสนิใจ ลดการใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/about/

คูม่อืการปฏบิัตงิาน/item/คูม่อืการ

ตรวจสอบค าขอรับสทิธบิัตรการ

ประดษิฐแ์ละอนุสทิธบิัตร-ฉบับปี-

๒๕๖๒.html?category_id=2704

25
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการตรวจสอบค าขอรับสทิธบิัตร

การประดษิฐ/์อนุสทิธบิัตร ทางดา้น

เคมแีละเภสชัภัณฑ์

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใชป้ระกอบการ

ตัดสนิใจ ลดการใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/about/

คูม่อืการปฏบิัตงิาน/item/คูม่อืการ

ตรวจสอบสทิธบิัตรการประดษิฐแ์ละอนุ

สทิธบิัตรทางดา้นเคมแีละเภสชัภัณฑ.์

html?category_id=2704



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

26
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการตรวจสอบค าขอรับสทิธบิัตร

การออกแบบผลติภัณฑ์

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใชป้ระกอบการ

ตัดสนิใจ ลดการใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/about/

คูม่อืการปฏบิัตงิาน/item/คูม่อื

ตรวจสอบค าขอรับสทิธบิัตรก ารออก

แบบผลติภัณฑ.์html?category_id=2705

27
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการรับสนิบน

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

หน่วยงานโปร่งใส เป็นธรรม 

ปราศจากการทจุรติ ประพฤตมิิ

ชอบ และเป็นไปตามหลักธรรมภิ

บาล

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/กลุม่

คุม้ครองจรยิธรรม/

item/order_protectfrombribe.html?cat

egory_id=2455

28
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่สรา้งมาตรฐานในการปฏบิัต ิ

ราชการใหเ้จา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน ใหเ้ป็นไปโดยสจุรติ 

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้

และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่

สว่นรวม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/กลุม่

คุม้ครองจรยิธรรม/

item/self_benifites.html?category_id=2

455

29
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดขุองหน่วยงานเกดิ

ประโยชน์สงูสดุ และสอดคลอ้ง

กับหลักการคุม้คา่ ตรวจสอบได ้

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/ผล

การด าเนนิงาน/

item/planordernocorruption.html

30
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบแจง้เตอืนสทิธบิัตรทีห่มดอายุ

และใกลห้มดอายคุวามคุม้ครองในอกี

 5 ปีขา้งหนา้ (Patent Expiration Date

 Early Warning)

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

สทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตรทีส่นใจ 

ส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิ

อตุสาหกรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://patentsearch.ipthailand.go.th/

DIPPublic/_AppPublic/RegistrationEndi

ng.aspx

31
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวัลหรอื

รับรองคณุภาพ

รางวัลเลศิรัฐ

เพือ่พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร

ประชาชนใหไ้ดรั้บความสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และ

เป็นทีพ่งึพอใจ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.opdc.go.th/content/MzM เป็นรางวัลสง่เสรมิการท างานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรรมภบิาล

32
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ระบบการยืน่ค าขอ

จดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญาทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-filing)     [รับค าขอ

จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ ค า

ขอรับสทิธบิัตรการประดษิฐ/์อนุ

สทิธบิัตร ค าขอรับสทิธบิัตรการ

ออกแบบผลติภัณฑ ์ค าขออทุธรณ์

ทรัพยส์นิทางปัญญา และค าขอจด

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ระหวา่ง

ประเทศ (Madird)]

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ยืน่ค าขอจดทะเบยีนทรัพยส์นิ

ทางปัญญา และค าขออืน่ๆ และ

ลดชอ่งทาง       การพบปะ

ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่ับผูม้าตดิตอ่/

ผูรั้บบรกิาร       ลดโอกาสการ

เกดิการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://sso.ipthailand.go.th/login?app_

id=1700000003&redirect_url=https:%2

F%2Fportal.ipthailand.go.th%2Ftoken%

3Fcontinue_url%3Dhttps%253A%252F

%252Fportal.ipthailand.go.th%252F

33
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ระบบรับแจง้ขอ้มลู

ลขิสทิธิท์างอเิล็กทรอนกิส ์(e-filing)

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ยืน่ค าขอ และเจา้หนา้ทีส่ามารถ

พจิารณาค าขอผา่นระบบฯ โดย

ประชาชนสามารถ  ตรวจสอบ

สถานะการพจิารณาค าขอฯ ผา่น

ระบบฯ ดังกลา่วได ้และยังเป็น

การลดชอ่งทางการพบปะระหวา่ง

เจา้หนา้ทีก่ับผูย้ ืน่ค าขอ ลด

โอกาสการเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://copyright.ipthailand.go.th/

34
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ระบบตรวจสอบ

ขอ้มลูลขิสทิธิท์างอเิล็คทรอนคิส์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับ

ประชาชนในการตรวจสอบขอ้มลู

ลขิสทิธิท์ีม่กีารยืน่แจง้ขอ้มลูตอ่

กรมฯ ผา่นทางเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://copyright.ipthailand.go.th/sear

ch



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

35
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ระบบบรหิาร

หนังสอืส าคัญการ        จดทะเบยีน

สทิธบิัตรการประดษิฐ/์อนุสทิธบิัตร 

ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Certification)การท า e-Service

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตรที่

ไดรั้บการจดทะเบยีนไดร้วดเร็ว

ขึน้ ลดปรมิาณการใชก้ระดาษ 

(paperless) ลดชอ่งทางการ

พบปะระหวา่งเจา้หนา้ทีก่ับผูม้า

ตดิตอ่/ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาสการ

เกดิการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://verify.ipthailand.go.th/

36
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า Patent e-service ระบบแจง้

เตอืนชดุขอ้มลูค าขอรับสทิธบิัตรการ

ประดษิฐท์ีป่ระกาศโฆษณาแลว้และ

อยูใ่นชว่งระยะเวลาคัดคา้น (Patent 

Opposition Database)

เพือ่เผยแพร่ประกาศโฆษณา

สทิธบิัตรทีย่ืน่ค าขอรับสทิธบิัตร

ตอ่ประชาชนท่ัวไป เพือ่อ านวย

ความสะดวกในการตดิตามการ

ตรวจสอบ และคน้หาระยะเวลา

การคัดคา้นค าขอรับสทิธบิัตร 

และลดชอ่งทางการพบปะ

ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่ับผูม้าตดิตอ่/

ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาสการเกดิ

การทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://patentsearch.ipthailand.go.th/

DIPPublic/_AppPublic/PublicSummary.

aspx 

37
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า DesignPatent e-service 

ระบบแจง้เตอืนค าขอรับสทิธบิัตรการ

ออกแบบผลติภัณฑท์ีป่ระกาศ

โฆษณาแลว้และอยูใ่นชว่งระยะเวลา

คัดคา้น (Design Patent Opposition 

Database)

เพือ่เผยแพร่ประกาศโฆษณา

แบบผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค าขอรับ

สทิธบิัตรการออกแบบตอ่

ประชาชนท่ัวไป เพือ่อ านวย

ความสะดวกในการตดิตามการ

ตรวจสอบ และคน้หาระยะเวลา

การคัดคา้นค าขอรับสทิธบิัตร

การออกแบบ และลดชอ่งทาง

การพบปะระหวา่งเจา้หนา้ทีก่ับผู ้

มาตดิตอ่/ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาส

การเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://patentsearch.ipthailand.go.th/

DIPPublic/_AppPublic/PublicSummaryD

esign.aspx

38
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรับสมัครสอบแขง่ขันเพือ่บรรจุ

และแตง่ตัง้บคุคล       เขา้รับราชการ

เพือ่เปิดโอกาสใหม้คีณุสมบัติ

ตรงตามความตอ้งการของสว่น

ราชการสามารถสมัครสอบได ้

อยา่งสะดวก และท่ัวถงึ 

ตลอดจนลดชอ่งทางการพบปะ

ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่ับผูส้มัครสอบ

 ลดโอกาสการเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://ipthailand.thaijobjob.com/ เผยแพร่เมือ่มกีารรับสมัครสอบ/คัดเลอืก

39
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

หลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัตเิกีย่วกับ

การจัดการขอ้รอ้งเรยีนกรณีการ

ทจุรติของเจา้หนา้ทีใ่นสงักัดกรม

ทรัพยส์นิทางปัญญา และขอ่ง

ทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติฯ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการดา้นการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ของกรมทรัพยส์นิทางปัญญามี

ประสทิธภิาพ และตอบสนองตอ่

ขอ้รอ้งเรยีนของผูรั้บบรกิารได ้

อยา่งรวดเร็ว และเป็นธรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.ipthailand.go.th/th/

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ.

html

40
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

เพือ่ใหห้น่วยงานไดรั้บทราบถงึ

ปัญหาการด าเนนิงานดา้น

คณุธรรมและความโปร่งใส และ

น าผลการประเมนิมาปรับปรุง

พัฒนาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการปฏบิัตงิาน การใหบ้รกิาร 

สามารถอ านวยความสะดวกและ

ตอบสนองตอ่ประชาชนไดด้ยี ิง่ข ึน้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://itas.nacc.go.th/home/detailne

ws/1383?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fi

tas.nacc.go.th%2Fhome%2Flistallnews



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

41
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งการทจุรติใน

กระบวนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

พจิารณาอนุมัต ิอนุญาตของทาง

ราชการ

เพือ่วเิคราะหก์ระบวนการ

ด าเนนิงานทีอ่าจเกดิความเสีย่ง

ตอ่การทจุรติ และจัดท า

แผนปฏบิัตกิารในการป้องกัน

ไมใ่หเ้กดิโอกาสการทจุรติขึน้ได ้

โดยการปรับปรุงและเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ipthailand.go.th/th/กลุม่

คุม้ครองจรยิธรรม/

item/risk_corruption.html

42
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวัลหรอื

รับรองคณุภาพ

รางวัลเลศิรัฐ

เพือ่เป็นการพัฒนาคณุภาพการ

ใหบ้รกิารเพือ่ประชาชนไดรั้บ

บรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

เป็นธรรม และเป็นทีพ่งึพอใจ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.opdc.go.th/content/MzM เป็นรางวัลสง่เสรมิการท างานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

43
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวัลหรอื

รับรองคณุภาพ

รางวัลองคก์รโปร่งใส

เป็นการสรา้งขวัญก าลังใจ 

หน่วยงานใหเ้ป็นแบบอยา่ง

องคก์รทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในสงัคม

อยา่งจรงิจังและตอ่เนื่อง และ

ยกระดับภาพลักษณ์ความ

โปร่งใสของประเทศไทยใหม้ี

ความเป็นมาตรฐานในเวทสีากล 

ตลอดจนเพือ่เป็นการสรา้งกระแส

ใหส้งัคมเกดิคา่นยิมสง่เสรมิการ

บรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิ

บาล ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ที่

สามารถป้องกันปัญหาการทจุรติ

คอรรั์ปชนัในภาพรวม ของ

ประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.nacc.go.th/category/2018

083118464338/list?

44
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

การเสนอผลงาน

เพือ่รับรางวัลหรอื

รับรองคณุภาพ

รางวัลรัฐบาลดจิทัิล

เพือ่ผลักดันใหท้กุหน่วยงานมุง่สู่

รัฐบาลดจิทัิลทีเ่ปิดเผยเชือ่มโยง

 และร่วมกันสรา้งบรกิารทีม่ี

คณุคา่ใหป้ระชาชน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dga.or.th/policy-

standard/policy-regulation/dg-

awards/dg-award-2563/

45
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

คลังขอ้มลูธรุกจิ 

(DBD Data Warehouse+)

เป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูนติบิคุคล

 และงบการเงนิ ประกอบไปดว้ย 

ขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิ

ธรุกจิ อาท ิขอ้มลูท่ัวไปของนติิ

บคุคล สถานะของธรุกจิ สถติิ

การประกอบธรุกจิของประเทศ

ไทย การวเิคราะหอ์ัตราการ

เตบิโต การขยายตัว และ

แนวโนม้ของธรุกจิไทย 

ตลอดจนการวเิคราะหง์บการเงนิ

ทีจ่ะแสดงถงึความสามารถใน

การบรหิารจัดการธรุกจิ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://datawarehouse.dbd.go.th/

46
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ตรวจคน้ขอ้มลู ผา่น Smart Phone 

(DBD e- Service Application)

เป็นการใหบ้รกิารตรวจสอบ

ขอ้มลูนติบิคุคล/งบการเงนิ 

ขอ้มลูรา้นคา้ออนไลน์ทีจ่ด

ทะเบยีนพาณชิย ์และขอ้มลู

สมาคมการคา้และหอการคา้   

และบรกิารออนไลน์ตา่งๆ ของ

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ผา่นทาง 

Smart Phone

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=th.go.dbd.e_service
สามารถ download Application ไดจ้ากเว็บไซตก์รมwww.dbd.go.th

47
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
ระบบงานผูท้ าบัญช ี(e-Accountant)

เป็นการใหบ้รกิารแจง้ยนืยัน

ขอ้มลูเกีย่วกับการท าบัญชผีา่น

ระบบ e – Accountant

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://eaccountant.dbd.go.th/e-

accountant/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

48
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการบรหิารสญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

เป็นการประกาศเผยแพร่

สาระส าคัญของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงทีไ่ดล้งนามแลว้ รวมทัง้

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญา

หรอืขอ้ตกลงในระบบเครอืขา่ย

สารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

และของหน่วยงานของรัฐ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.dbd.go.th/more_news.ph

p?cid=1293

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน www.dbd.go.th และระบบการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ (e-GP)

49
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารหรอืประชาชน

ท่ัวไป สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติผา่นทาง e-mail ของ

หน่วยงาน ซึง่เผยแพร่อยูห่นา้

เว็บไซตก์รม โดยขอ้มลูของผู ้

รอ้งเรยีนถกูเก็บรักษาไวเ้ป็น

ความลับ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
www.dbd.go.th e-mail ปรากฎอยูท่ีห่นา้เว็บไซตห์น่วยงานwww.dbd.go.th

50
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

จองชือ่นติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส์

เป็นบรกิารจองชือ่นติบิคุคลผา่น

ทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์โดยผู ้

ขอจองชือ่สามารถตรวจสอบและ

จองชือ่นติบิคุคลทางออนไลน์

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://reserve.dbd.go.th/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

51
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

จดทะเบยีนนติบิคุคลทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Registration)

เป็นการใหบ้รกิารจดทะเบยีนนติิ

บคุคลผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

รองรับตัง้แตก่ระบวนงานยนืยัน

ตัวตน การยืน่ค าขอจดทะเบยีน

หา้งหุน้สว่น และบรษัิทจ ากัด 

(จัดตัง้ เปลีย่นแปลง แปรสภาพ 

เลกิ ควบกจิการ เสร็จช าระบัญช)ี

 การช าระคา่ธรรมเนียม และการ

รับหนังสอืรับรองนติบิคุคล ดว้ย

การน า Digital Signature มาใช ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMember

Web/nonmemberpages/home.xhtml

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

52
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

จดทะเบยีนสญัญาหลักประกันทาง

ธรุกจิแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Secured)

เป็นการใหบ้รกิารจดทะเบยีน

สญัญาหลักประกันทางธรุกจิ

แบบอเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งครบ

วงจร รองรับการจดทะเบยีน การ

ตรวจคน้ขอ้มลู การขอรับรอง

หลักฐาน การจดทะเบยีน การขอ

อนุญาตเป็นผูบ้ังคับหลักประกัน 

การช าระคา่ธรรมเนียมผา่นระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Payment) และ

ออกใบเสร็จรับเงนิแบบ

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Receipt) 

รวมถงึสามารถตรวจคน้ขอ้มลู

หลักประกันทางธรุกจิ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://esecured.dbd.go.th/esecure-

home/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

53
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

บรกิารรับงบการเงนิผา่นทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Filing)

เป็นการใหบ้รกิารสง่งบการเงนิ

ของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

บรษัิทจ ากัด และบรษัิทมหาชน

จ ากัด นติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศทีป่ระกอบ

ธรุกจิในประเทศไทย และกจิการ

ร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร การ

ยืน่ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้

ของบรษัิทจ ากัด บรษัิทมหาชน

จ ากัด การยืน่ส าเนารายงาน

ประจ าปี และส าเนารายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท

มหาชนจ ากัด ทางอเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://efiling.dbd.go.th/index.html

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

54
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

บรกิารขอหนังสอืรับรองนติบิคุคลทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Service)

ผูรั้บบรกิารสามารถยืน่ขอหนังสอื

รับรองนติบิคุคล หนังสอืรับรอง

ขอ้ความทีน่ายทะเบยีนเก็บรักษา

ไวข้องธรุกจิตา่งดา้ว รับรอง

ส าเนาเอกสาร รับรองเอกสาร

สมาคมและหอการคา้ รับรอง

ส าเนาเอกสารกจิการร่วมคา้และ

นติบิคุคลตา่งประเทศ หนังสอื

รับรองนติบิคุคลภาษาอังกฤษ

ผา่นอนิเทอรเ์น็ต

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://ecert.dbd.go.th/e-

service/index.xhtml

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

55
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบการใหบ้รกิารงานการอนุญาต

ทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Permit)

เป็นการใหบ้รกิารงานการ

อนุญาตตามพระราชบัญญัตกิาร

บัญช ีพ.ศ.2543

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://epermit.dbd.go.th/DBD-

ePermit/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

56
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่น

ร่วม

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

โครงการของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/ar

ticle_sub.php?cate=1770&catetab=177

2&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

57
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

 ด าเนนิการเพือ่ใหห้น่วยงานมี

การปรับปรุงพัฒนาในดา้น

คณุธรรมและความโปร่งใสเพือ่ให ้

เกดิธรรมาภบิาลในหน่วยงาน

ภาครัฐ มกีาร ด าเนนิงานทีมุ่ง่ให ้

เกดิประโยชน์ตอ่ประชาชนและ

สว่นรวมเป็นส าคัญ และลด

โอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน

ภาครัฐ สง่ผลใหห้น่วยงาน

ภาครัฐสามารถบรรลตุาม

เป้าหมายทีก่าหนดไวใ้นแผน

แมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ

ประเด็นที ่21 การตอ่ตา้นการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 

2561 – 2580)

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.ditp.go.th/ เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

58
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน มชีอ่งทาง

การรับเรือ่งรอ้งเรยีน จ านวน 6 

ชอ่งทาง ไดแ้ก่

1. ทีท่ าการกรม เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร

กรม (บางกระสอ/  

    รัชดาภเิษก)

2. สายตรงการคา้ระหวา่งประเทศ 

DITP Call Center  

    1169

3. เว็บไซตก์รม www.ditp.go.th, 

    Email : legal@ditp.go.th, Mobile 

Application 

    : DITP Care และ QR Code

4. ส านักนายกรัฐมนตร ีGCC 1111 

และส านักงาน

    ปลัดกระทรวงพาณชิย์

5. กลอ่งรับฟังความคดิเห็นและเรือ่ง

รอ้งเรยีน/การทจุรติ

    ภาครัฐ จ านวน 3 จดุ ทัง้สาขาบาง

กระสอและสาขา

    ถนนรัชดาภเิษก

6. ทางไปรษณีย ์กรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ 

    เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ

 อ.เมอืง จ.นนทบรุี

    11000

เพือ่เป็นชอ่งทางในการให ้

ประชาชนแจง้การพบเห็นการ

กระท าการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/ar

ticle_sub.php?cate=1751&catetab=175

3&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

59
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

ความโปร่งใสในการด าเนนิการ

จัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/ar

ticle_sub.php?cate=1770&catetab=177

3&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

60
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตน

กับผลประโยชน์สว่นรวม

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/ar

ticle_sub.php?cate=1770&catetab=177

6&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

61
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศกรม เรือ่ง มาตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ

เป็นแนวทางในการปฏบิัตงิาน

ของบคุลากรของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/ar

ticle_sub.php?cate=1770&catetab=177

7&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

62
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะ
เป็นแนวทางในการเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารตอ่สาธารณะชน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/ar

ticle_sub.php?cate=1770&catetab=177

1&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

63
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยบัญชรีายการทรัพยส์นิ

และหนี้สนิ กรณีด ารงต าแหน่งครบ 3

 ปี

เพือ่สรา้งกลไกการตรวจสอบ

การบรหิารงานใหม้คีวามโปร่งใส

ขจัดปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.nacc.go.th/category/2019

1125181416109/list?

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตแ์ละบนกระดานทีส่ านักงาน โดยจะมกีารน าลง

จากเว็บไซตเ์มือ่เปิดเผยครบก าหนด 180 วัน

64
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ขอ้มลูผูบ้รหิาร

แสดงขอ้มลูของผูบ้รหิารสงูสดุ 

หรอืหัวหนา้หน่วยงาน และผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการ บรหิาร

ของหน่วยงาน แสดงขอ้มลูอยา่ง

นอ้ยประกอบ ดว้ยชือ่-นามสกลุ 

ต าแหน่ง รูปถา่ยและชอ่งทาง

การตดิตอ่ ของผูบ้รหิารแตล่ะคน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/about-

sacict5-4



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

65
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

แสดงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การด าเนนิงานหรอืการปฏบิัต ิ

งานของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/about-

sacict4

66
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
Social Network

แสดงต าแหน่งบนเว็บไซตข์อง

หน่วยงานที่

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

	

https://www.sacict.or.th/th

67
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร แสดงขอ้มลูสถติกิารใหบ้รกิาร
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/listitem/91

87

68
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ

การใหบ้รกิาร

แสดงผลส ารวจความพงึพอใจ 

การใหบ้รกิารของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/b70b5bd27190cb05443

de664f418c858/_1818104d37766ceed

91aaabf653628c2.pdf

69
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
E-Service

แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก 

สามารถขอรับบรกิารกับหน่วย 

งานผา่นชอ่งทางออนไลน ์เพือ่

ชว่ยอ านวยความสะดวก

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
http://www.library.sacict.or.th/

70
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานการก ากับตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดอืน

แสดงความกา้วหนา้ในการ 

ด าเนนิงานตามแผนการใชจ้า่ย

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_77fea4e3ceafd6b641b

303d481f5691b.pdf

71
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

แสดงผลการด าเนนิงานตาม 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_8d0e2ca030863854cf

437b3efd5c42e4.pdf

72
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล
แสดงนโยบายหรอืแผนการ 

บรหิารและพัฒนาทรัพยากร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/about-

sacict3

73
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

แสดงหลักเกณฑก์ารบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากรบคุคล

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/1579779b98ce9edb98d

d85606f2c119d/_fb9fca282f31251c30f

6be7d03475b14.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

74
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นร่วม

แสดงการด าเนนิการหรอื 

กจิกรรมทีแ่สดงถงึการเปิด

โอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้ี

สว่นร่วมในการด าเนนิงานตาม

ภารกจิของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/listitem/61

74

75
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอื 

ค ามั่นวา่จะปฏบิัตหินา้ทีแ่ละ 

บรหิารหน่วยงานอยา่งซือ่สตัย ์

จรติโปร่งใสและเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/attachmen

t-list/1046

76
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร

แสดงการด าเนนิการหรอื 

กจิกรรมทีแ่สดงถงึการมสีว่นร่วม

ของ

ผูบ้รหิาร

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/attachmen

t-list/1046?page=2

77
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

ประจ าปี

แสดงผลการประเมนิความ เสีย่ง

ของการด าเนนิงานหรอืการปฏบิัต ิ

หนา้ทีท่ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

หรอืกอ่ใหเ้กดิการขัดกัน ระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตนกับ 

ผลประโยชน์สว่นรวมของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_af606681157d0ce76d

5832aa8c194329.pdf

78
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่ง

การทจุรติ

แสดงการด าเนนิการหรอื 

กจิกรรมทีแ่สดงถงึการจัดการ 

ความเสีย่งในกรณีทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติหรอื

กอ่ใหเ้กดิการขัด กันระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตน กับ

ผลประโยชน์สว่นรวมของ 

หน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_cfff5dfd1e96099c28d

7f68c4ca89f71.pdf

79
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร

แสดงการด าเนนิการหรอื 

กจิกรรมของหน่วยงานทีแ่สดงถงึ

การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร 

ใหเ้จา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/th/listitem/10

219

80
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานการก ากับตดิตามการ

ด าเนนิการป้องกันการทจุรติประจ าปี 

รอบ 6 เดอืน

แสดงความกา้วหนา้ในการ 

ด าเนนิงานตามแผนปฏบิัต ิการ

ป้องกันการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_fdb41040ca0cac6b73

0e0243c54baa72.pdf

81
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานผลการด าเนนิการป้องกัน

การทจุรติประจ าปี

แสดงผลการด าเนนิงานตาม 

แผนปฏบิัตกิารป้องกันการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_b9a9c2b788136b633d

d7a65ab392699b.pdf

82
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวเิคราะหผ์ลการ 

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่ง 

ใสในการด าเนนิงานของหน่วย 

งานภาครัฐ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_c38c5f57d4296bbf492

d64ffb48de19f.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

83
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตามมาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

แสดงผลการด าเนนิการตาม 

มาตรการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วย 

งาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.sacict.or.th/uploads/item

s/attachments/9457fc28ceb408103e13

533e4a5b6bd1/_7d0fb143d518d45821

265069b77f5089.pdf

84
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ขอ้มลูการตดิตอ่ แสดงขอ้มลูการตดิตอ่
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.sacict.or.th/th/contact-n

85
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

Q&A

แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต ์ของ

หน่วยงานทีบ่คุคลภายนอก 

สามารถสอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.sacict.or.th

86
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น

แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก 

สามารถแสดงความคดิเห็นตอ่ 

การด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ที่

หรอืภารกจิของหน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
https://www.sacict.or.th/th/contact-n

87
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

บคุคลท่ัวไปหรอืประชาชนทีเ่ขา้

ร่วมกจิกรรม หรอืรับบรกิารจาก

สถาบัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/about-us/legal-

information/service-manual-or-

standard/

การใหบ้รกิารเป็นไปตามลักษณะของภารกจิหรอืกจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ เชน่ การ

เขา้ร่วมการประชมุ อบรม สมัมนา เป็นตน้

88
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
E-Service

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

บคุคลท่ัวไปหรอืประชาชน

สามารถรับบรกิารจากสถาบัน

ผา่นระบบ E-Service ได ้

ตลอดเวลา

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/training-

seminar/

การใหบ้รกิารเป็นไปตามลักษณะของภารกจิหรอืกจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ เชน่ การ

ลงทะเบยีนออนไลน ์การดาวน์โหลดบทความวชิาการ เป็นตน้

89
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบันระหวา่งประเทศเพือ่

การคา้และการพัฒนา (องคก์าร

มหาชน) เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน พ.ศ. 2564

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนว

ทางการปฏบิัตใินการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน (กรณีทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ)  เพือ่ยกระดับ

คณุภาพความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของสถาบันใหม้ี

มาตรฐาน และประจักษ์ชดัอยา่ง

เป็นรูปธรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/about-us/legal-

information/annoucements/

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไปหรอืประชาชนรอ้งเรยีนกรณีพบเห็นการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที่

90
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นทาง

เว็บไซต์

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

บคุคลท่ัวไปหรอืประชาชน

สามารถรอ้งเรยีนกรณีพบเห็น

การทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/contact-

us/complaint/

เพิม่ความสะดวกใหก้ับผูร้อ้งเรยีน และลดโอกาสการอาจจะพบเจอระหวา่งผูร้อ้งเรยีนและ

ผูท้ีถ่กูรอ้งเรยีน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

91
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน

เพือ่เป็นแนวทางและมาตรการ

ขับเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งภายในหน่วยงาน 

ประจ าปี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/about-us/legal-

information/others/
มาตรการฯ จะมกีารทบทวน/ปรับปรุงเพือ่ก าหนดเป็นแนวทางปฏบิัตเิป็นประจ าทกุปี

92
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการขับเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เพือ่ก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ

การด าเนนิงานของสถาบันวจัิย

และพัฒนาอัญมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาต ิใหเ้ป็น

สถาบันทีม่คีณุธรรมและความ

โปร่งใส มรีะเบยีบและระบบการ

บรหิารการปฏบิัตงิานเป็น

เครือ่งมอืในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติตามหลัก

ธรรมาภบิาล และรักษามาตรฐาน

ผลการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐของสถาบัน

ใหอ้ยูใ่นระดับสงูอยา่งตอ่เนื่อง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/a

nnual_achievement/2021/05/git_ita_2

563.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/st

rategic/2021/GIT_Promote_moral_202

1.pdf

มาตรการขับเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาต ิประกอบดว้ย ประเด็นทีจ่ะมกีาร

ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน ไดแ้ก ่

(๑) ดา้นการใชง้บประมาณ 

(๒) ดา้นการบรหิารงานบคุคล

(๓) ดา้นการใชท้รัพยส์นิของราชการ 

(๔) ดา้นการแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 

(๕) ดา้นคณุภาพการด าเนนิงาน
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กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

การสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานภายใน

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่ใหบ้คุลากรของสถาบันมี

จติส านกึดา้นคณุธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏบิัตงิานอยา่ง

ซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/

Moral_Policy_2018.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/2

018_organization_policies.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/2

018_CPI_TH.pdf

- url :

https://www.git.or.th/thai/about_us/st

rategic/2021/GIT_Promote_moral_202

1.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/a

nnual_achievement/2021/05/git_tranp

arency2021.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/thai/news/pr_ne

ws/2021/03/news_25032021.pdf

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาตกิารมกีารขับเคลือ่นคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน โดยมกีารด าเนนิการทีส่ าคัญ ดังนี้

(๑) การก าหนดนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส

(๒) การก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีอง สวอ.

(๓) การประกาศเจตจ านงการบรหิารงานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ

(๔) การอนุมัตแิผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรมของสถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาตปิระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๕) การด าเนนิงานขับเคลือ่นคณุธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๖) การจัดประชมุผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีส่ถาบันเพือ่ขับเคลือ่นคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภาครัฐของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เพือ่ยกระดับจติส านกึของ

บคุลากรของสถาบันในการ

ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ เพือ่พัฒนาระบบบรหิาร

การตอ่ตา้นการทจุรติ พัฒนา

ระบบ กลไก และมาตรการที่

สนับสนุนการตอ่ตา้นการทจุรติ 

และเพือ่ยกระดับสมรรถนะการ

ด าเนนิงานขององคก์รในดา้น

การตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/st

rategic/2021/GIT_ITA_2021.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/a

nnual_achievement/2021/04/protect_c

orrupt_report2020_6m.pdf

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาตมิกีารจัดท าแผนปฏบิัตกิารและมี

การรายงานผลการด าเนนิงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถาบัน รอบ 6

 เดอืน และรอบ 12 เดอืน ซึง่มกีารก าหนดโครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนนิงานแตล่ะโครงการ/กจิกรรม งบประมาณทีใ่ชด้ าเนนิงาน ปัญหา/อปุสรรค/

ขอ้เสนอแนะ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติของสถาบันวจัิยและพัฒนาอัญ

มณีและเครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิความ

เสีย่งของสถาบันทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติ รวมทัง้ก าหนด

มาตรการป้องกันการทจุรติของ

สถาบัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/thai/about_us/st

rategic/2021/GIT_Risk_Internal_2021.p

df

- url :

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาตมิกีารจัดท าแผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ ซึง่มรีายละเอยีดเหตกุารณ์ความเสีย่งการทจุรติ และมาตรการป้องกันการ

ทจุรติ
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พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนของ

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางที่

บคุคลภายนอกและบคุคลภายใน

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีข่องสถาบัน

ผา่นทางชอ่งทางทีก่ าหนด

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

- url :  

https://www.git.or.th/complainSystem

/default.aspx

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาตไิดก้ าหนดชอ่งทางการรอ้งเรยีน

ทีบ่คุคลภายนอกและบคุคลภายในสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องสถาบัน ไดแ้ก ่

(๑) การรอ้งเรยีนดว้ยตนเองโดยตรงทีผู่อ้ านวยการสถาบัน 

(๒) การรอ้งเรยีนผา่นเว็บไซตส์ถาบัน https://www.git.or.th/complainsystem

(๓) การรอ้งเรยีนผา่นทางจดหมายอเิล็กทรอนกิสท์ี ่jewelry@git.or.th
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พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานสรุปผลการด าเนนิการ

จัดซือ้จัดจา้งของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งของ

สถาบันมคีวามโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

- url :  

https://www.git.or.th/about_procurem

ent.html

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาตมิกีารจัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเป็นรายเดอืนทกุๆ เดอืน ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูงานทีจั่ดซือ้หรอื

จัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาที่

เสนอ ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง เหตผุลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวันที่

ของสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง
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พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การใชท้รัพยส์นิของราชการ ไดแ้ก ่

รถสว่นกลาง ของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เพือ่ก ากับดแูลการใชท้รัพยส์นิ

ของราชการ ไดแ้ก ่รถสว่นกลาง 

เพือ่ประโยชน์ของสถาบัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน
-

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาตไิดจั้ดท าระเบยีบสถาบันวา่ดว้ย

การใชร้ถสว่นกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่เป็นแนวทางในการก ากับดแูลและตดิตามตรวจสอบ

การใชร้ถสว่นกลางเพือ่ประโยชน์ของสถาบัน และการลงโทษอยา่งเคร่งครัดหากน าไปใช ้

ทีไ่มใ่ชเ่พือ่กจิการอันเป็นสว่นรวมของสถาบัน
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พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

บคุคลท่ัวไปหรอืประชาชนทีเ่ขา้

ร่วมกจิกรรม หรอืรับบรกิารจาก

สถาบัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/about-us/legal-

information/service-manual-or-

standard/

การใหบ้รกิารเป็นไปตามลักษณะของภารกจิหรอืกจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ เชน่ การ

เขา้ร่วมการประชมุ อบรม สมัมนา เป็นตน้
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พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
E-Service

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

บคุคลท่ัวไปหรอืประชาชน

สามารถรับบรกิารจากสถาบัน

ผา่นระบบ E-Service ได ้

ตลอดเวลา

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/training-

seminar/

การใหบ้รกิารเป็นไปตามลักษณะของภารกจิหรอืกจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ เชน่ การ

ลงทะเบยีนออนไลน ์การดาวน์โหลดบทความวชิาการ เป็นตน้



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

และมาตรฐานการใหบ้รกิารของ

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่เป็นแนวทางในการ

ปฏบิัตงิานของบคุลากรของ

สถาบันใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

และเพือ่เป็นแนวทางปฏบิัตทิีผู่ ้

ขอรับบรกิารหรอืผูม้าตดิตอ่จะใช ้

เป็นขอ้มลูในการขอรับบรกิาร

หรอืตดิตอ่กับสถาบัน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/management_st

andard.html

- url : 

ttps://www.git.or.th/operations_stand

ard.html

สถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาตไิดจั้ดท าขัน้ตอนการใหบ้รกิาร/

ระเบยีบการปฏบิัตงิาน/คูม่อืระบบคณุภาพ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิัตงิาน/การ

ใหบ้รกิารของสถาบัน ไดแ้ก่

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน

• ขัน้ตอนการใหบ้รกิารฝ่ายตรวจสอบอัญมณี 

• ขัน้ตอนการใหบ้รกิารฝ่ายตรวจสอบโลหะมคีา่ 

• QP-TRN-01 ระเบยีบการปฏบิัตงิาน เรือ่ง การรับบรกิารฝึกอบรม 

• QP-TRN-02 ระเบยีบการปฏบิัตงิาน เรือ่ง การด าเนนิการเปิดหลักสตูรฝึกอบรม 

• QP-MUS-01 ระเบยีบปฏบิัตงิาน เรือ่ง การบรกิารพพิธิภัณฑ ์

• QP-MUS-02 ระเบยีบปฏบิัตงิาน เรือ่ง การจัดนทิรรศการ

มาตรฐานการใหบ้รกิาร

• นโยบายคณุภาพ ISO 9001 

• คูม่อืระบบคณุภาพ ISO 9001 

• คูม่อืระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 

• ระเบยีบวา่ดว้ยการควบคมุพืน้ทีรั่กษาความปลอดภัยและรักษาความลับของ

หอ้งปฏบิัตกิาร • ประกาศสถาบันวจัิยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) จรรยาบรรณหอ้งปฏบิัตกิารตรวจสอบ • QP-QMR-01 ระเบยีบปฏบิัตงิาน 

เรือ่ง การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน 

• QP-QMR-02 ระเบยีบปฏบิัตงิาน เรือ่ง การแกไ้ขและป้องกัน 

• QP-QMR-04 ระเบยีบปฏบิัตงิาน เรือ่ง การควบคมุสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

• QP-QMR-05 ระเบยีบการปฏบิัตงิาน เรือ่ง การรักษาความลับและสทิธิข์องลกูคา้ของ

หอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ 

• QP-QMR-06 ระเบยีบการปฏบิัตงิาน เรือ่ง การหลกีเลีย่งกจิกรรมทีเ่สีย่งตอ่ความ

น่าเชือ่ถอื 

• QP-QMR-07 ระเบยีบการปฏบิัตงิาน เรือ่ง การใหบ้รกิารลกูคา้หอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ

• QP-QMR-08 ระเบยีบการปฏบิัตงิาน เรือ่ง การจัดการขอ้รอ้งเรยีนและส ารวจความพงึ

พอใจของลกูคา้ 

• QP-QMR-14 ระเบยีบการปฏบิัตงิาน เรือ่ง กระบวนการสือ่สารระบบบรหิารจัดการคณุภาพ

102
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบันระหวา่งประเทศเพือ่

การคา้และการพัฒนา (องคก์าร

มหาชน) เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน พ.ศ. 2564

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนว

ทางการปฏบิัตใินการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน (กรณีทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ)  เพือ่ยกระดับ

คณุภาพความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของสถาบันใหม้ี

มาตรฐาน และประจักษ์ชดัอยา่ง

เป็นรูปธรรม

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/about-us/legal-

information/annoucements/

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไปหรอืประชาชนรอ้งเรยีนกรณีพบเห็นการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที่

103
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นทาง

เว็บไซต์

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

บคุคลท่ัวไปหรอืประชาชน

สามารถรอ้งเรยีนกรณีพบเห็น

การทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/contact-

us/complaint/

เพิม่ความสะดวกใหก้ับผูร้อ้งเรยีน และลดโอกาสการอาจจะพบเจอระหวา่งผูร้อ้งเรยีนและ

ผูท้ีถ่กูรอ้งเรยีน

104
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอัญ

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน

เพือ่เป็นแนวทางและมาตรการ

ขับเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งภายในหน่วยงาน 

ประจ าปี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.itd.or.th/about-us/legal-

information/others/
มาตรการฯ จะมกีารทบทวน/ปรับปรุงเพือ่ก าหนดเป็นแนวทางปฏบิัตเิป็นประจ าทกุปี

105
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ในการจัดท าและ

เผยแพร่ดัชนีดัชนีราคาใชค้ านวณคา่ 

Escalation Factors (K)

เป็นชอ่งทางใหผู้รั้บบรกิารหรอืผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี สามารถขอรับ

บรกิารงานดัชนีเศรษฐกจิการคา้

ได ้โดยผา่นทางเว็บไซต์

ส านักงาน 

http://www.tpso.moc.go.th/

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.price.moc.go.th/price/ki/in

dex_new.asp



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

การทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์

การคา้

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตริาชการของ

ส านักงานฯ มรีะบบบรหิาร

จัดการทีด่ ีมคีวามชดัเจน โปร่งใส

 และมธีรรมาภบิาล เป็นทีเ่ชือ่ถอื

 และไวว้างใจจากผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.tpso.moc.go.th/th/node/1

0469

107
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน

มุง่เนน้การบรหิารจัดการและ

ปฏบิัตงิานดว้ยหลักธรรมาภบิาล 

มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้ยดึ

หลักความซือ่สตัย ์มจีรยิธรรม

และคณุธรรม 

ปลอดจากการทจุรติคอรรั์ปชนั 

และใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่

ของส านักงานฯ ยดึถอืและ

ปฏบิัตอิยา่งเคร่งครัด

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.tpso.moc.go.th/th/node/1

0520

108
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติของส านักงาน

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

ส านักงานฯ ซึง่สอดคลอ้งกับ

ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) ใน

แผนดังกลา่วไดก้ าหนดกจิกรรม

วัตถปุระสงค ์และระยะเวลาทีจ่ะ

ด าเนนิการ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.tpso.moc.go.th/th/node/1

0594

109
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรมของ

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์

การคา้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นกรอบทศิทางทีส่ าคัญใน

การสง่เสรมิคณุธรรมใหก้ับองคก์ร

 และเป็นแนวทางการด าเนนิ

แผนงานและโครงการของ

หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผน

แมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิ

ฉบับที ่1 (พ.ศ.2559-2564) และ

แผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมของ

กระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่1 (พ.ศ.

2560-2564)

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.tpso.moc.go.th/th/node/1

0877

110
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่แสดงขอ้มลูสรุปการใชจ้า่ย

งบประมาณ ตามแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.ops.moc.go.th/more_news

.php?cid=365

111
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานการการประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติประจ าปี

เพือ่ประเมนิความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานหรอืการปฏบิัตหินา้ที่

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติหรอื

กอ่ใหเ้กดิการขัดกันระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตนกับ

ผลประโยชน์สว่นรวมของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://acoc.ops.moc.go.th/more_news.

php?cid=38

112
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานการก ากับตดิตามการ

ด าเนนิการป้องกันการทจุรติ

เพือ่ตดิตามการด าเนนิงานให ้

เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชีว้ัด

ทีก่ าหนดไวใ้นแผนงาน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://acoc.ops.moc.go.th/more_news.

php?cid=38



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน

เพือ่น าเขา้ขอ้มลูผลประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะไปปรับใชใ้นการ

พัฒนาและยกระดับคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของส านักงานปลัดกระทรวง

พาณชิย ์รวมถงึสรา้งภาพลักษณ์

เชงิบวกดา้นการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://acoc.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=557
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กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ

ชอ่งทางใหผู้รั้บบรกิาร 

เพือ่เป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติของเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ์

โดยมชีอ่งทางใหแ้จง้ผา่นทาง

เว็บไซตส์ านักงานปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://acoc-

pettition.moc.go.th/#/public/home
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กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถคน้หา

ขอ้มลูเชงิสถติเิกีย่วกับการ

ด าเนนิการเกีย่วกับการทจุรติของ

เจา้หนา้ทีไ่ด ้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://inforack.ops.moc.go.th/more_n

ews.php?cid=28
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กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น

เพือ่ใหส้ว่นทีผู่รั้บบรกิาร ผูม้า

ตดิตอ่ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี

สามารถใหค้วามคดิเห็นหรอื

ขอ้เสนอแนะ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.moc.go.th/index.php/for

um/ops-moc.html
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กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการรับสนิบน เพือ่ป้องกันการทจุรติ
ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.pwo.co.th/ewtadmin_ne

w/ewt/pwo_web/download/2564/OIT

/graft2564.pdf
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กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การแจง้ขอ้มลูผลประโยชน์ทับซอ้น

ของพนักงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เพือ่ป้องกันการมสีว่นไดส้ว่นเสยี

ของพนักงานและคูค่า้

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

แบบฟอรม์รายงานความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์

119
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหส้ามารถมชีอ่งทางการ

รอ้งเรยีนการทจุรติ และลด

โอกาสการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.docs.google.com/forms/

d/1sEBDtCTqBpIJ16QyhShizHRzM

HrddbLCZSbt9jX4GSA/viewform?e

dit_requested=true

120
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น
เพือ่รับฟังเรือ่งรอ้งเรยีนของ

ประชาชน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

https://www.docs.google.com/forms/

d/1twyVaE6BwjIE4FQncs9EZ1Wm

KlhkB3_jOrhUNeP8n2c/viewform?e

dit_requested=true

121
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฏบิัตงิาน
ใหม้กีารปฏบิัตงิานเป็นไปตาม

ขัน้ตอนตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.pwo.co.th/ewt_news.php

?nid=6936
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กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้
การประเมนิตา่ง ๆ

ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ของพนักงาน

เพือ่ใหก้ารประเมนิผลมคีวาม

โปร่งใส

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของ

พนักงาน

123
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสารประชาชน

เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข์

และบรกิารขอ้มลูขา่วสารแก่

ประชาชน

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.pwo.co.th/more_news.ph

p?cid=13
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กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านงสจุรติของ

ผูบ้รหิาร

เพือ่ประกาศเจตนารมยก์าร

บรหิารงานดว้ยความสจุรติโปร่งใส

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.pwo.co.th/ewtadmin_ne

w/ewt/pwo_web/download/2564/OIT

/034_1.png

125
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพร่ความรูด้า้นการป้องกัน

การทจุรติ

เพือ่ใหค้วามส าคัญดา้นนโยบาย

การป้องกันการทจุรติ

ใชอ้ยู่

ปัจจบุัน

http://www.pwo.co.th/more_news.ph

p?cid=1068
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