
# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

โครงการคดัเลอืกเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตั ิ

 ตามมาตรฐานทางคณุธรรม

จรยิธรรม

 ของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง

เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตคิณุและ

เสรมิสรา้ง

 ขวญัก าลงัใจ แกเ่จา้หนา้ทีผู่ ้

ประพฤตติน

 เป็นแบบอยา่งทีด่ตีามมาตรฐาน

ทางคณุธรรมจรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://office.dpt.go.th

/moral/index.php/20

20-03-18-08-34-

15/2564

ด าเนนิการเป็นประจ าทกุปี

2

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการสมันา เรือ่ง การเสรมิสรา้ง

 และพัฒนาความรูด้า้นการป้องกัน

 และปราบปรามการทจุรติ และ

สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการ

ปฏบิตังิาน

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนามคีวามรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

 และน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช ้

ในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://office.dpt.go.th

/moral/index.php/20

21-02-22-08-57-45

ด าเนนิการเป็นประจ าทกุปี

3

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงสจุรติ

 ในการบรหิารงานของอธบิดี

เพือ่เป็นการรณรงค ์สง่เสรมิให ้

บคุลากรในสงักัด

 ยดืถอืคณุธรรมจรยิธรรมในการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dpt.go.t

h/th/all-

highlight/highlight/69

7-2021-03-22-03-

15-55.html

4

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมย ์

 สจุรติ โปรง่ใส มหาดไทยใส

สะอาด 2564

เป็นการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

 โดยมเีป้าหมายสูก่ารเป็นองคก์ร

ธรรมาภบิาล ปลกูฝังคา่นยิม

ซือ่สตัยส์จุรติในการปฏบิตังิาน

 ใหแ้กบ่คุลากรในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dpt.go.t

h/th/all-

highlight/highlight/68

6-2564.html

5

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ และประพฤตมิชิอบ (ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ 

กรมการปกครอง)

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ และประพฤตมิิ

ชอบ 

 ของบคุลากรในสงักัดกรมการ

ปกครอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://anticor.dopa.go

.th/ita/main

 

http://ita1.dopa.go.th

/ita/page29.html

6

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นศนูย์

ด ารงธรรมอ าเภอ

 (ศนูยด์ ารงธรรม)

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รวมถงึแจง้

เบาะแสการกระท าความผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://damronghama

.dopa.go.th

7

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

 รางวลัเลศิรัฐ

1. เพือ่พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร

ประชาชนของกรมการปกครอง

 2. เพือ่พัฒนาคณุภาพการบรหิาร

จัดการของกรมการปกครอง

 3. เพือ่เปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่น

รว่มของประชาชน และพัฒนา

สนองตอ่ความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://multi.dopa.go

.th/kpi/news/cate8

8

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง
การประเมนิตา่ง ๆ

 การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายนอก

 External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรูเ้กีย่วกับ

การด าเนนิการดา้นคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของการด าเนนิงาน

กรมการปกครอง จากผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายนอก ซึง่หมายถงึ บคุคล 

นติบิคุคล บรษัิทเอกชน 

 หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ทีเ่คยมา

รับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตามภารกจิ

ของกรมการปกครอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://itas.nacc.go.t

h/go/eit/lgy2gc

http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2021-02-22-08-57-45
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2021-02-22-08-57-45
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2021-02-22-08-57-45
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
http://damronghama.dopa.go.th/
http://damronghama.dopa.go.th/
https://multi.dopa.go.th/kpi/news/cate8
https://multi.dopa.go.th/kpi/news/cate8
https://itas.nacc.go.th/go/eit/lgy2gc
https://itas.nacc.go.th/go/eit/lgy2gc


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

9

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง
การประเมนิตา่ง ๆ

 การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายใน 

 Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรูเ้กีย่วกับ

การด าเนนิการดา้นคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของการด าเนนิงาน

กรมการปกครอง จากผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายใน ซึง่หมายถงึบคุลากร

ตัง้แตร่ะดบัผูบ้รหิาร ผูอ้ านวยการ 

หัวหนา้ ขา้ราชการพนักงาน ไป

จนถงึลกูจา้ง พนักงานจา้ง ทีท่ างาน

ใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ 

 มาเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://itas.nacc.go.t

h/go/iit/lgy2gc

10

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใส

E - Service 

 การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ

 Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT

ใชเ้ป็นชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลู

การด าเนนิงานของกรมการปกครอง 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามี

สว่นรว่มในการตรวจสอบการ

ด าเนนิการของกรมการปกครอง 

รวมไปถงึเป็นการบรกิารขอ้มลู

ขา่วสารแกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ita1.dopa.go.th

/ita/ita.html

11

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service 

 ระบบบรกิารคดัรับรองเอกสาร

ราชการ 2 ภาษา

ใหบ้รกิารคดัรับรองเอกสารราชการ 2

 ภาษา ดา้นงานทะเบยีนและบตัร

ประจ าตวัประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dopa.go

.th/main/info2

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่1 มกราคม 2561

12

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service 

 ระบบการจองควิออนไลน์ และการ

ใหบ้รกิารผา่นระบบออนไลน์

ใหบ้รกิารจองควิ และการตรวจคดั

และรับรองเอกสารทางทะเบยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://q-

online.bora.dopa.go.

th/

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่22 มถินุายน 2563

13

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการพสิจูน์ และยนืยันตวัตน

ทางดจิทัิล (DOPA-Digital ID)

ใหบ้รกิารพสิจูนแ์ละยนืยันตวัตน

ทางดจิทัิล น าไปสูก่ารบรกิาร 3 

บรกิาร

 1. ตรวจสอบขอ้มลูบคุคลผา่นระบบ

ฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิาร

ภาครัฐ

 2. การจองควิรับบรกิารงานทะเบยีน

ลว่งหนา้

 3. การแจง้ยา้ยทีอ่ยูป่ลายทาง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://thportal.bora.

dopa.go.th/#/

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่1 ตลุาคม 2563

 *ปัจจบุนัการแจง้ยา้ยทีอ่ยูป่ลายทางก าลงัอยู่

ในขัน้ตอน

 ดา้นกฎหมายในการยกเลกิคา่ธรรมเนยีม

14

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการแจง้เหตจุ าเป็นทีไ่มอ่าจ

ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้

 ทางอเิล็กทรอนกิส์

ใหบ้รกิารแจง้เหตจุ าเป็นทีไ่มอ่าจ

ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://stat.bora.dop

a.go.th/Election/abs

cause/#/main

15

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการตรวจสอบชือ่สกลุเบือ้งตน้

ใหบ้รกิารการตรวจสอบชือ่สกลุ

เบือ้งตน้เพือ่จัดตัง้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://stat.bora.dop

a.go.th/Wchecklnam

e/#/CheckLname

16

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบบนัทกีขอ้มลูการทจุรติดา้น

ทะเบยีนและบตัรฯ

เพือ่ใหส้ านักทะเบยีนรายงานขอ้มลู

ผลการด าเนนิการกรณีส านัก

ทะเบยีนตรวจพบการกระท าผดิ หรอื

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์หรอื หน่วยงาน

ตา่ง ๆ แจง้ หรอื สือ่มวลชนเสนอขา่ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

นส.ที ่มท 0309.6/ว 

1821

 ลว. 22 มกราคม 2564

https://itas.nacc.go.th/go/iit/lgy2gc
https://itas.nacc.go.th/go/iit/lgy2gc
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita.html
https://www.dopa.go.th/main/info2
https://www.dopa.go.th/main/info2
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://thportal.bora.dopa.go.th/#/
https://thportal.bora.dopa.go.th/#/
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

17

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 โปรแกรมรายงานรายไดท้ีเ่กดิจาก

การออกหนังสอืผา่นแดนประจ าวนั/

เดอืน/ปี

เป็นโปรแกรมยอ่ยภายใตโ้ปรแกรม

การออกหนังสอืผา่นแดนดว้ยระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์(E-Border Pass) ซึง่

ใชใ้นการใหบ้รกิารประชาชน ในการ

ออกหนังสอืผา่นแดนและหนังสอื

ผา่นแดนชัว่คราวของส านักงาน

ออกหนังสอืผา่นแดนทัง้ 76 แหง่

ท่ัวประเทศ โดยสว่นกลางสามารถ

ใชโ้ปรแกรมยอ่ยดงักลา่วตรวจสอบ

การสง่ใชเ้งนิของส านักงานออก

หนังสอืผา่นแดนประจ าวนั/เดอืน วา่

มคีวามถกูตอ้งหรอืไม่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบลงทะเบยีน Online ส าหรับผู ้

เดนิทางไปประกอบพธิฮีัจย์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบ 

กจิการฮัจยไ์ดรั้บความสะดวก 

รวดเร็ว ถกูตอ้ง 

  และประหยัดคา่ใชจ้า่ย

 2. เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีมคีวาม

ทันสมัย โปรง่ใสและเสมอภาคใน

การใหบ้รกิารประชาชน

 3. เพือ่ลดขัน้ตอนการตดิตอ่กับ

หน่วยงานและลดขัน้ตอนการใช ้

กระดาษ 

  (การยกเลกิส าเนาเอกสารราชการ 

(Zero Copy)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://hajthailand.d

opa.go.th/

 และ

 Application ลง

ทะเบยีนฮัจย์

เปิดใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบกจิการฮัจย์

 ไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต ์และ Application 

 *ส าหรับ Application มขีอ้จ ากัดในการเขา้ถงึ

ไดเ้ฉพาะ Android

19

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบตดิตามโครงการในสงักัด

กรมการปกครอง

เพือ่ตดิตามผลการเบกิจา่ย

งบประมาณทัง้ในสว่นกลางและ

สว่นภมูภิาค

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://efms-

test.dopa.go.th

20

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

 คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน

 และคูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร

1. เป็นการรวบรวมเครือ่งมอืการ

ใหบ้รกิารประชาชนเพือ่อ านวย

ความสะดวกในการใหบ้รกิาร

 2. เป็นการรวบรวมคูม่อืมาตรฐาน

การใหบ้รกิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ita1.dopa.go.th

/ita/page13.html

 

http://ita1.dopa.go.th

/ita/page14.html
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการปฏบิตั ิ

ราชการกรมการปกครอง 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

เพือ่เป็นการแสดงจดุยนืของ

กรมการปกครองให ้ขา้ราชการและ

บคุลากรของกรมการปกครอง

รับทราบและถอืปฏบิตัติามหลกัธรร

มาภบิาลเพือ่ป้องกันการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ita1.dopa.go.th

/ita/page34.html
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 นโยบายตอ่ตา้นรับสนิบน เพือ่

ป้องกันการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของบคุลากรกรมการปกครอง

เพือ่ป้องกันการทจุรติและประพฤติ

มชิอบของบคุลากรในสงักัด

กรมการปกครอง เพือ่ปิดชอ่งทาง

ในการกระท าพฤตกิรรมทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สว่น

ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ita1.dopa.go.th

/ita/page34.html
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 ป้องกันผลประโยชนทั์บซอ้นของ

บคุลการในสงักัดกรมการปกครอง

เพือ่ป้องกันการกระท าทีอ่าจน าไปสู่

ความเสีย่งของการเกดิผล

ประโยชนทั์บซอ้นของการปฏบิตั ิ

ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ita1.dopa.go.th

/ita/page34.html

http://efms-test.dopa.go.th/
http://efms-test.dopa.go.th/
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

24

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

การทจุรติประพฤตมิชิอบทาง

ทะเบยีนและบตัรประจ าตวัประชาชน

 โปรแกรมการแจง้เตอืน"Caution 

Sign"

เพือ่เป็นการสนับสนุนมาตรการ

ป้องกันการทจุรติทางทะเบยีนและ

บตัรฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง

 หรอืหนังสอื ที ่มท 

0309.1/ว 8787 ลว. 29

 พฤษภาคม 2552
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง
เครือ่งมอือืน่ ๆ

 การขอตรวจหลกัฐานรายการหรอื

ขอ้มลูเกีย่วกับบตัรประจ าตวั

ประชาชน

เพือ่ป้องกันการเขา้ถงึรายการและ

ขอ้มลูเกีย่วกับบตัรประจ าตวั

ประชาชนของเจา้หนา้ทีโ่ดยมชิอบ 

 จงึไดด้ าเนนิการปรับปรงุระบบ

โปรแกรมปฏบิตังิาน การขอ

หลกัฐานรายการและขอ้มลูเกีย่วกับ

บตัรประจ าตวัประชาชนทีต่อ้งผา่น

ค าขอตรวจหลกัฐานรายการและ

ขอ้มลูเกีย่วกับบตัรประจ าตวั

ประชาชน

 ทกุครัง้ จงึจะสามารถตรวจ

หลกัฐาน/คดัรายการเกีย่วกับบตัร

ประชาชนได ้และระบบจะจัดเก็บ

คา่ธรรมเนยีมโดยอัตโนมัตติาม

จ านวนการคดัรายการในแตล่ะครัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง
เครือ่งมอือืน่ ๆ

 การออกใบเสร็จคา่ธรรมเนยีม

เกีย่วกับบตัรประจ าตวัประชาชน

1. เพือ่ป้องกันการทจุติในการน าสง่

เงนิคา่ธรรมเนยีมใหค้รบถว้นถกูตอ้ง

ตรงตามขอ้เท็จจรงิ

 2. ท าใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายทะเบยีน

สามารถตรวจสอบแลว้บนัทกึการ

น าสง่เงนิและจัดพมิพใ์บน าสง่ทกุ

ครัง้ 

 3. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ

สามารถตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

จ านวนเงนิ และแบบรายงานการ

ตรวจสอบรายได ้และน าสง่เงนิ ที่

เจา้หนา้ทีฝ่่ายทะเบยีนน าสง่กับ

ฐานขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรไ์ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 มาตรการในการป้องกันและ

ลงโทษผูแ้จง้ขอ้มลูเท็จเกีย่วกับ

คณุสมบตัแิละผลงานของบคุคลใน

การขอรับการประเมนิบคุคล

เพือ่ป้องกันผูแ้จง้ขอ้มลูเท็จ

เกีย่วกับคณุสมบตัแิละผลงานของ

บคุคลในการขอรับการประเมนิบคุคล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://multi.dopa.go

.th/dopaperson/offici

al_letter/view94

https://multi.dopa.go.th/dopaperson/official_letter/view94
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/official_letter/view94
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/official_letter/view94


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

28

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง
การประเมนิตา่ง ๆ  การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

โดยก าหนดสมรรถะหลกั ดงันี้

 1. มุง่ผลสมัฤทธิ์

 2. บรกิารทีด่ ี

 3. การสัง่สมความเชีย่วชาญใน

อาชพี

 4. การยดึมัน่ในความถกูตอ้ง

คณุธรรมและจรยิธรรม

 5. กาท างานเป็นทมี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ita1.dopa.go.th

/ita/ita_files/%E0%B

8%88%E0%B8%B1

%E0%B8%87%E0

%B8%AB%E0%B8

%A7%E0%B8%B1

%E0%B8%94_ch26

.pdf

 

 

http://ita1.dopa.go.th

/ita/ita_files/%E0%B

8%AA%E0%B8%B3

%E0%B8%99%E0

%B8%B1%E0%B8

%81%20%E0%B8%

81%E0%B8%AD%E

0%B8%87_ch26.pdf
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 แผนบรหิารความเสีย่งของ

กรมการปกครอง

1. เพือ่วเิคราะหส์ภาพความเสีย่งที่

อาจเกดิขึน้กับการด าเนนิงานของ

กรมการปกครอง

 2. เพือ่บรหิารโครงการทีม่คีวาม

เสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://multi.dopa.go

.th/tspd/news/cate13

/view180
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

ปกครอง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใส

 รายงานการประเมนิผลการควบคมุ

ภายในของกรมการปกครอง

เพือ่ใหค้วามมัน่ใจอยา่ง

สมเหตสุมผลวา่ ภารกจิของ

หน่วยงานจะบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

การควบคมุภายในดา้นการ

ด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิล 

ประสทิธภิาพ ดา้นการรายงานที่

เกีย่วกับการเงนิ และไมใ่ชก่ารเงนิที่

เชือ่ถอืได ้ทันเวลา และโปรง่ใส 

รวมทัง้ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย 

ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://multi.dopa.go

.th/tspd/news/cate13

/view221

ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่

กระทรวงการคลงัก าหนด 

 ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ย

มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคมุ

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 (จัดท ารายงานการประเมนิผลการควบคมุ

ภายในภายใน ๙๐ วนั 

 นับแตว่นัสิน้ปีงบประมาณหรอืสิน้ปีปฎทินิ)
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในกรมการ

พัฒนาชมุชน

เป็นมาตรการในการป้องกัน 

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบภายในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2020/04/016_c

ompressed.pdf
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

พัฒนาชมุชน
การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสืย่งทจุรติ

เป็นมาตรการในการป้องกัน 

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบภายในหน่วยงาน และเป็น

เครือ่งมอืในการลดความเสีย่งการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2021/04/015c.p

df
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการพัฒนาชมุชนใสสะอาด

สง่เสรมิใหห้น่วยงานในสงักัด

ด าเนนิงานใหเ้ป็นไปดว้ยความ

ซือ่สตัย ์สจุรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 เป็นไปตามหลกัธรรมภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2021/04/018c.p

df

http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view180
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view180
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view180
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view221
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view221
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view221
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

34

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประเด็นการรอ้งเรยีนเกีย่วกับวนัิย

ขา้ราชการกรมการพัฒนาชมุชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เสรมิสรา้งและพัฒนาใหผู้อ้ยูใ่ต ้

บงัคบับญัชามวีนัิย และป้องกันมใิห ้

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนัิย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2021/05/111.pd

f
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบใหบ้รกิารประชาชนในการ

คน้หาต าแหน่งแปลงทีด่นิดว้ย

ระบบภมูสิารสนเทศ ทาง

อนิเทอรเ์น็ตทางเว็บไซต ์

http://dolwms.dol.go.th และ

แอพพลเิคชัน่ "LandsMaps"

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ก่

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้ว่มเขา้มา

ตรวจสอบขอ้มลูทีด่นิของตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://dolwms.dol.go

.th/tvwebp/

ปัจจบุนัมผีูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 20 ลา้นราย และ

เพิม่การพัฒนาใหส้ามารถคน้หาแปลงทีด่นิ

ไดจ้ากสถานทีส่ าคญัใกลเ้คยีง พรอ้มทัง้

แสดงรายการขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผย สู่

สาธารณชนได ้ซึง่มาจากขอ้มลู ทีอ่ยูใ่นความ

รับผดิชอบของกรมทีด่นิและจากการบรูณา

การขอ้มลู จากหน่วยงานภาครัฐอืน่ (เชน่ 

กรมธนารักษ์ กรมโยธาธกิารและ ผังเมอืง 

กรงุเทพมหานคร) ประกอบดว้ย หมายเลข

ระวาง เลขทีด่นิ เลขโฉนดทีด่นิ หนา้ส ารวจ 

ต าบล อ าเภอ จังหวดั เนือ้ที ่ส านักงานทีด่นิที่

รับผดิชอบ คา่พกิัดส านักงานทีด่นิ ราคา

ประเมนิโฉนดทีด่นิรายแปลง และ Link 

ตรวจสอบราคาประเมนิไปยังกรมธนารักษ์ คา่

พกิัดแปลง ขอ้มลูแสดงการเดนิทางไปยัง

ส านักงานทีด่นิ คา่ใชจ้า่ยในการรังวดัทีด่นิ 

คา่ธรรมเนยีมและภาษีอากร (Link จากระบบ

ใหบ้รกิารประชาชนค านวณภาษีอากร) 

ระยะเวลารอควิการรังวดั และผัง Zoning 

แสดงพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชนต์ามผังเมอืงรวม

ท่ัวประเทศและผังเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร

36

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การใหบ้รกิารรับเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้ง

ทกุข ์โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

สามารถตดิตามตรวจสอบเรือ่งรอ้ง

ทกุขข์องตนเองไดต้ลอดเวลา และ

สามารถตดิตอ่ใชบ้รกิารได ้

หลากหลายชอ่งทาง

เพือ่ลดและขจัดปัญหา ความทกุข์

รอ้นของประชาชนเกีย่วกับทีด่นิให ้

มคีวามเป็นเอกภาพและมี

ประสทิธภิาพ จงึไดม้กีารจัดตัง้ศนูย์

ด ารงธรรมกรมทีด่นิ เพือ่แกไ้ข

ปัญหา เรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุขข์อง

ประชาชนเกีย่วกับภารกจิ ดา้นทีด่นิ 

ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ยา่ง

ทันทว่งทเีป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://doldamrongd

hama.dol.go.th/CO

M1I001

ปัจจบุนัประชาชนสามารถรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์

รวมถงึตดิตามตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุขข์องตนไดต้ลอดเวลา และหลากหลาย

ชอ่งทางไดแ้ก่

 (1) ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืทางจดหมาย ไดท้ี ่:

 ศนูยด์ ารงธรรมกรมทีด่นิ ชัน้ 6 ศนูยร์าชการ

เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐ

ประศาสนภักด ี(อาคารบ)ี ถนนแจง้วฒันะ 

แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรงุเทพมหานคร 10210

 (2) ทางโทรศพัท ์DOL Call Center : 

0-2141-5555 

 (จ านวน 10 คูส่าย ตลอด 24 ชัว่โมง) 

 (3) ทางระบบ E-Contacts DC ไดท้ี ่: https:// 

doldamrongdhama.dol.go.th/ COM1I001 

จากหนา้เว็บไซตห์ลกัของกรมทีด่นิ

 (4) ทาง LINE Official Account : @teedin

 (5) ทางปุ่ ม “ตดิตอ่เรา” บน Official Facebook

 Page 

 อธบิดกีรมทีด่นิ : นสิติ จันทรส์มวงศ์

 (6) ทางแอปพลเิคชัน่ “SmartLands”

https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

โครงการ “บอกดนิ” เพือ่ส ารวจ

ขอ้มลูทีด่นิส าหรับน าไปบรหิาร

จัดการใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

ของรัฐบาล

เพือ่ใหผู้ท้ีม่ทีีด่นิ แตไ่มม่เีอกสาร

สทิธ ิหรอืม ีส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก 

และตอ้งการใหภ้าครัฐเขา้ไปบรหิาร

จัดการทีด่นิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

 ป้องกันการหาประโยชนอ์ันมชิอบ

ดว้ยกฎหมายจากการขอเอกสาร

สทิธใินทีด่นิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://bokdin2.dol.g

o.th

ปัจจบุนัไดเ้ปิดโครงการ “บอกดนิ 2” เพือ่ให ้

ประชาชนแจง้ขอ้มลูและต าแหน่งทีต่ัง้ทีด่นิ

ของตนเองไดง้า่ย ๆ เพยีงใชส้มารท์โฟนที่

เชือ่มตอ่ระบบอนิเทอรเ์น็ต สามารถแจง้ขอ้มลู

ไดต้ัง้แตเ่ดอืนมนีาคม ถงึ มถินุายน 2564 ผา่น

 4 ชอ่งทาง (ทัง้ระบบออนไลนแ์ละออฟไลน์) 

ดงันี้

 1. ทางเว็บไซต ์: https://bokdin2.dol.go.th

 2. ทาง LINE Official Account แอดไลนไ์อด ี:

 @teedin คลกิทีเ่มนู “บอกดนิ”

 3. ทาง Mobile Application “SMARTLANDS”

 คลกิเมนู “บอกดนิ”

 4. สแกนเขา้ระบบบน “บตัรบอกดนิ” ไดท้ี่

ส านักงานทีด่นิทัง้ 461 แหง่ ท่ัวประเทศ

 เมือ่เดนิทางไปยังแปลงทีด่นิทีต่อ้งการแจง้

ขอ้มลูแลว้ ใหย้นืรอประมาณ 1 นาท ีจากนัน้

เขา้ระบบ “บอกดนิ” ผา่น 4 ชอ่งทางขา้งตน้ 

เลอืกชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ทีส่ะดวก แลว้

กดแจง้ต าแหน่งทีด่นิ กรอกขอ้มลูสว่นตวั 

และแนบหลกัฐานในทีด่นิ (ถา้ม)ี แลว้กดสง่

ขอ้มลู

38

กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมทีด่นิ
ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารจองควิจดทะเบยีน

สทิธแิละนติกิรรมและจองควินัด

รังวดั “ลว่งหนา้” ดว้ย "e-QLands 

Application"

เพือ่ลดระยะเวลาการรอควิใน

ส านักงานทีด่นิ สามารถก าหนดวนั

นัด เชค็ตารางควิรังวดัไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง สะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลา และคา่ใชจ้า่ย ทัง้ยัง

เป็นการลดความผดิพลาดของ

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมมาส านักงาน

ทีด่นิ และปัญหาการลดัควิเพือ่เรยีก

รับผลประโยชนข์องเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ดาวนโ์หลดไดทั้ง้

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

และ Android เพยีง

พมิพค์น้หาค าวา่ 

“e-QLands” ใน 

Google play และ App 

Store

เป็นระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิารและเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิาน ณ ส านักงานทีด่นิ ไดต้รวจสอบ 

ล าดบัควิ เอกสาร เพือ่ลดความผดิพลาด จาก

การใหบ้รกิาร
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

พัฒนาและเผยแพร ่Moblile 

Application “SmartLands”

เพือ่รวบรวมชอ่งทางการเขา้ถงึ

ขอ้มลูและบรกิารของกรมทีด่นิไวท้ี่

จดุเดยีว (Department of Lands 

Portal : DOL Portal) โดยการ

รวบรวมการใหบ้รกิารดา้นทีด่นิตา่ง ๆ

 ไวใ้นแอปพลเิคชนัเดยีว ดงัทีไ่ด ้

กลา่วมาแลว้ในขอ้มลูขอ้ 1-7 และ

ดา้นอืน่ๆอกี 10 ดา้น รวม 17 ดา้น 

เพือ่อ านวยความสะดวก ลดขัน้ตอน

ประหยัดเวลาและคา่ใชจ้า่ยใหก้ับ

ประชาชน และเปิดใหป้ระชาชนได ้

มสีว่นรว่มในการตรวจสอบการ

ปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ดาวนโ์หลดไดทั้ง้

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

และ Android เพยีง

พมิพค์น้หาค าวา่ 

“e-QLands” ใน 

Google play และ App 

Store

ปัจจบุนัใหบ้รกิารรวมแลว้ 17 ดา้น นอกจากที่

กลา่วมาแลว้ในขอ้มลู ขอ้ 1-7 ยังมกีารบรกิาร

ดา้นอืน่ๆ อกีดงันี้

 - การตรวจสอบราคาประเมนิทีด่นิของ

กรมธนารักษ์

 - การคน้หาทีต่ัง้ส านักงานทีด่นิ ท่ัวประเทศ

 - การค านวณภาษีอากรและคา่ธรรมเนยีม

ทีด่นิประเภทตา่งๆ

 - ขัน้ตอนการท าธรุกรรมทีด่นิ

 - การคน้หาขอ้มลูนติบิคุคลหมูบ่า้นจัดสรร 

และอาคารชดุ

 - การคน้หาประกาศทีด่นิ

(e-LandsAnnouncement)

 - การเขา้ถงึเว็บไซตก์รมทีด่นิ

 - ขา่วการจัดซือ้-จัดจา้ง ของกรมทีด่นิ

 - การตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยในการรังวดัทีด่นิท่ัว

ประเทศ ทีม่คีา่ใชจ้า่ยทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะ

จังหวดั

 - ประเมนิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

ส านักงานทีด่นิท่ัวไทย

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbokdin2.dol.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Syh5PTN3kOUcV4I70X1NCsjGVx3QSomo-uRYPSQvmyP1C-VaH2wk0b-A&h=AT1eb-pcooDtylZU6wx8zWk9e657QSEQI-pCL7xVklM9Oq6RlkcTl2X6tkDIGMgzisk3Igw-X7E6bk81LKcdlTPQmDpUw8LQCwrC1h6OnlE642TPDfiJQyLIblq5lHTxb9Fr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17DTK53Vbu5UGXaIXw7vRm5jN5160YiQbAD6-sfBU4KtnyLxeqOEJ_UPNWYw7iP32J3kc_K6SnDMZoB_MZ00GMJM5Mix_8twqaRRNjUobn2MEqif0tGtkEC6BRlYPxYQhODq8ySemeaaTrIsuU8PBHl7gb8uydOWq9uVwuYLMaqD8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbokdin2.dol.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Syh5PTN3kOUcV4I70X1NCsjGVx3QSomo-uRYPSQvmyP1C-VaH2wk0b-A&h=AT1eb-pcooDtylZU6wx8zWk9e657QSEQI-pCL7xVklM9Oq6RlkcTl2X6tkDIGMgzisk3Igw-X7E6bk81LKcdlTPQmDpUw8LQCwrC1h6OnlE642TPDfiJQyLIblq5lHTxb9Fr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17DTK53Vbu5UGXaIXw7vRm5jN5160YiQbAD6-sfBU4KtnyLxeqOEJ_UPNWYw7iP32J3kc_K6SnDMZoB_MZ00GMJM5Mix_8twqaRRNjUobn2MEqif0tGtkEC6BRlYPxYQhODq8ySemeaaTrIsuU8PBHl7gb8uydOWq9uVwuYLMaqD8


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมทีด่นิ
ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารรับช าระคา่ธรรมเนยีม

ทีด่นิ ทางอเิล็กทรอนกิส ์ผา่น

เครือ่ง EDC

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทาง การช าระ

คา่ธรรมเนยีมและ

 ภาษีอากร จากเดมิทีต่อ้งช าระ

 ดว้ยเงนิสดหรอืแคชเชยีรเ์ชค็มา

 เป็นการช าระดว้ยบตัรเดบติ

 (Debit Card) ของทกุธนาคาร

 ทีอ่อกในประเทศไทย ช าระไดโ้ดย

ไมม่คีา่ธรรมเนยีม การช าระดว้ยบตัร

เครดติ (Credit Card) ทีม่สีญัลกัษณ์

 VISA หรอื Master Card โดยมี

คา่ธรรมเนยีมในการช าระตามที่

ธนาคารก าหนด และการช าระดว้ย 

QR Code ผา่น Mobile Application.

ของทกุธนาคาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

facebook ชือ่ "นสิติ 

จันทรส์มวงศ"์ อธบิดี

กรมทีด่นิ

กรมทีด่นิรว่มมอืกับธนาคารกรงุไทย จ ากัด 

(มหาชน) ด าเนนิการตดิตัง้เครือ่ง 

EDC.(Electronic Data Capture) ณ ส านักงาน

ทีด่นิจังหวดั/สาขา และสว่นแยก ครบทกุ

ส านักงานท่ัวประเทศ ซึง่ท าใหป้ระชาชน

ไดรั้บความสะดวกสบาย มคีวามปลอดภัยไม่

ตอ้งพกเงนิสดจ านวนมากมาส านักงานทีด่นิฯ 

และลดการทจุรติของเจา้หนา้ที ่จากการเรยีก

รับเงนิ และการยักยอกน าเงนิสดออกไปใช ้

เนือ่งจากเป็นการลดการใชเ้งนิสด เป็นการท า

ผา่นระบบทัง้สิน้
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ตดิตอ่สือ่สาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.disaster.

go.th/th/complaint/ap

peal

 

https://www.disaster.

go.th/th/complaint/mi

sconduct
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

โครงการคนด ีศร ีปภ.

เพือ่สง่เสรมิบคุลากรใหป้ระพฤติ

ปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม 

ขา้ราชการพลเรอืน และเพือ่ยกยอ่ง

เชดิชเูกยีรตผิูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัติน

เป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรม 

จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.disaster.

go.th/
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เผยแพรแ่นวทางการลงโทษ

 ทางวนัิย

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นสงักัดมคีวามรู ้

ความเขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางใน

การปฏบิตัริาชการ รวมทัง้การ

ประพฤตแิละปฏบิตัตินไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://person.disaste

r.go.th/in.personnel-

4.183/
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กระทรวง

มหาดไท

ย

กรมสง่เสรมิ

การ

ปกครอง

ทอ้งถิน่

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิประสทิธภิาพของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (Local 

Performance Assessment: LPA)

เป็นการประเมนิผลการปฏบิตั ิ

ราชการขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ในขัน้พืน้ฐานประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.dla.go.th/

templateOrganize/te

mp1/e_book_detail.j

sp?id=14433

มกีารปรับปรงุแบบประเมนิ และมกีารประเมนิ

ทกุปี
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

คา่นยิม CHANGE ภายใตต้วั G : 

Governance โปรง่ใส 

มคีณุธรรม

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการก าหนด

วฒันธรรมองคก์รโดยแปลงใหเ้ป็น

พฤตกิรรมเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

อยา่งเป็นรปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mea.or.t

h/profile/3418/3330
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุธรรมและความโปรง่ใส

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางให ้

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

ผูบ้รหิาร และพนักงานถอืปฏบิตั ิ

โดยมกีารบรหิารงานตามหลกัการ

ก ากับดแูลกจิการทีด่ ีมุง่ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนดว้ย

การบรกิารทีร่วดเร็ว ถกูตอ้ง เสมอ

ภาค โปรง่ใส และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mea.or.t

h/profile/3368/3247

http://ethics.disaster.go.th/
http://ethics.disaster.go.th/
http://person.disaster.go.th/in.personnel-4.183/
http://person.disaster.go.th/in.personnel-4.183/
http://person.disaster.go.th/in.personnel-4.183/
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/e_book_detail.jsp?id=14433
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/e_book_detail.jsp?id=14433
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/e_book_detail.jsp?id=14433
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/e_book_detail.jsp?id=14433


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง และ

การควบคมุภายใน

เพือ่ตระหนักถงึความส าคญัใน

การบรหิารความเสีย่ง และ

การมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี

ซึง่เป็นปัจจัยส าคญัในการป้องกัน

และลดความเสีย่งจากการ

ปฏบิตังิานตลอดจนการตรวจสอบ

กระบวนการท างานเพือ่ลดโอกาส

เกดิทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mea.or.t

h/profile/3185/3189

ระบบการควบคมุภายในด าเนนิการตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐาน

และหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคมุภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และระบบ

การประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิ

(SE-AM) นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวงไดม้ี

การเปิดเผยเรือ่งการควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบภายในผา่นรายงานประจ าปี 

(https://www.mea.or.th/

e-magazine/detail/2786/442)
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้

ในการปฏบิตังิาน เชน่

 -  MEA Smart Life Application เป็น

 Application บน Smart Phone, 

Tablet ทีร่วบรวมการใหบ้รกิาร

ตา่ง ๆ ทางดา้นไฟฟ้าใหอ้ยูภ่ายใน

 Application 

  - MEA e-Service เป็นบรกิารทาง 

Internet ผา่น www.mea.or.th ที่

ยกระดบัความสะดวกสบาย ท าให ้

เรือ่งไฟฟ้าเป็นเรือ่งงา่ย ชวีติบน

โลกออนไลนท์ าไดม้ากกวา่ทีค่ดิ 

ทกุเวลา ครบฟังกช์นั

เพือ่พัฒนาการท างานโดยน า

เทคโนโลยมีาใชใ้นการใหบ้รกิาร 

ประชาชน  ซึง่ชว่ยลดการใช ้

ดลุพนิจิในการท างานทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การทจุรติ 

ตลอดสนองตอบ lifestyle ของคน

เมอืงในยคุปัจจบุนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mea.or.t

h/content/detail/87/5

606
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

    -  MEA Call Center 1130 ชอ่ง

ทางการรับเรือ่งและแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนงานบรกิาร/แสดงความเห็น

 

- เพือ่น าความคดิเห็นมาใชพั้ฒนา/

ปรับปรงุการใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mea.or.t

h/minisite/callcenter/

contact-us/563

 

- ศนูยบ์รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้า /MEA Call Center
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

มาตรฐานการใหบ้รกิาร-"คูม่อื

ส าหรับประชาชน" ตาม

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

เพือ่สือ่สารถงึความมุง่มัน่ในการ

ใหบ้รกิารใหล้กูคา้และพนักงาน

ทราบถงึมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

และขอ้มลูทีจ่ าเป็น เชน่ ระยะเวลา

ในการด าเนนิการ หลกัฐาน/เอกสาร

คา่ธรรมเนยีม เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mea.or.t

h/minisite/info/downl

oad/669/?page=1

"คูม่อืส าหรับประชาชน" เป็นไปตาม

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกใน

การพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใส

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารการ

ไฟฟ้านครหลวง

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของ

การไฟฟ้านครหลวงใหป้ระชาชน

ไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจ และเพือ่สรา้ง

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mea.or.t

h/minisite/info

ตวัอยา่ง ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่นศนูยบ์รกิารฯ เชน่

- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีของปีทีก่ าลงัด าเนนิการ                

- ประกาศประกวดราคา       

- สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง (ตามแบบ สขร. 1)   

     

- ขอ้มลูขา่วสารตามเกณฑม์าตรฐานความ

โปรง่ใสและตวัชีว้ดัความโปรง่ใสของ

หน่วยงานของรัฐ        

- ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกับงานวจัิยทีใ่ชเ้งนิ

งบประมาณ



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งใน

กระบวนงานทีเ่สีย่งตอ่การทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการป้องกันความ

เสีย่งดา้นการทจุรติในกระบวนการ

ท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mea.or.t

h/profile/3258/3376
ประเมนิเป็นประจ าทกุปี
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่ Online ไดแ้ก ่ 

- Facebook Fanpage : การไฟฟ้า

นครหลวง MEA 

- Twitter : mea_news 

- Line Official : MEA Connect หรอื

 คลกิ  https://lin.ee/gX2zNRl

- Live chat /แชทกับ การไฟฟ้า

นครหลวง MEA ( ICON 

ปรากฎอยูด่า้นลา่งขวามอืบนหนา้

เว็บไซตห์ลกั www.mea.or.th )

หรอืโทรตดิตอ่สอบถามที ่MEA Call

 Center 1130

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางการตดิตอ่ 

สือ่สารทีส่ะดวกเขา้ถงึงา่ยและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mea.or.t

h/content/detail/87/5

606
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใส

การรายงานความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์โดยมนีโยบาย คูม่อื 

และระบบการบรหิารจัดการ

เพือ่หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์และเพิม่ความโปรง่ใส

ในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mea.or.t

h/profile/3258/3202
https://www.mea.or.th/profile/3368/3413
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิารดา้น

การก ากับดแูลกจิการทีด่ ีป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติคอรรั์ปชัน่

ของ กฟภ.

มุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิตามหลกัธรร

มาภบิาล โปรง่ใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได ้สรา้งความตระหนักรู ้

เนน้การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

ในการเฝ้าระวงั ตดิตาม และตอ่ตา้น

การทจุรติทกุรปูแบบ ตลอดจน

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลที่

ทันสมัย เพือ่เสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพกระบวนงานดา้นการ

ก ากับดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั - -

56

กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติเชงิ

รกุทีห่น่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ

จะตอ้งด าเนนิการ โดยมุง่หวงัให ้

หน่วยงานไดรั้บทราบผลการ

ประเมนิและก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรงุพัฒนาอยา่งเชือ่มโยงและ

ตอ่เนือ่ง อกีทัง้ยังเป็นการยกระดบั

หน่วยงานในดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพมากขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.pea.co.th

- มาตรการการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของ

หน่วยงานแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและประชาชน

ใหรั้บทราบ ผา่นเว็บไซตข์องหน่วยงาน (PEA

 Website) ตามเกณฑป์ระเมนิ ITA ของ

ส านักงาน ป.ป.ช.

 - การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน

และภายนอกองคก์รในการแสดงความคดิเห็น
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อื "การก ากับดแูลกจิการทีด่อี

ละแนวทางปฏบิตัขิอง กฟภ." 

(Corporate Governance Code for 

PEA 2020)

เพือ่พัฒนากรอบหลกัการและแนว

ทางการด าเนนิงานดา้นการก ากับ

ดแูลกจิการทีด่สี าหรับคณะกรรมการ

 ผูบ้รหิาร และพนักงาน กฟภ. ให ้

สอดคลอ้งกับกฎ ระเบยีบ แนวทาง

ปฏบิตัทิีด่ตีามมาตรฐานสากลและ

สภาวการณ์ปัจจบุนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เป็นระบบเฉพาะ

ส าหรับบคุลากร

ภายในหน่วยงาน

-

http://www.pea.co.th/


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนจัดท าระบบการประเมนิและ

กระบวนการจัดท าแผนบรหิารความ

เสีย่งกรณีทจุรติของ กฟภ.

เพือ่ให ้กฟภ. มมีาตรการ ระบบ หรอื

 แนวทางในบรหิารจัดการความ

เสีย่งของการด าเนนิงานทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติ ซึง่เป็นมาตรการ

 ป้องกันการทจุรติเชงิรกุทีม่ี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิตักิารดา้น

การก ากับดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่ ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โครงการการจัดท าขอ้ตกลง

คณุธรรม (Integrity Pact)

เพือ่เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติ

ในการจัดซือ้จัดจา้งขององคก์ร 

และสง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่ง

เป็นธรรม และสรา้งความเชือ่มัน่

ใหก้ับภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิตักิารดา้น

การก ากับดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่ ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิารดา้น

การก ากับดแูลกจิการทีด่ ีป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติคอรรั์ปชัน่

ของ กฟภ.

มุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิตามหลกัธรร

มาภบิาล โปรง่ใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได ้สรา้งความตระหนักรู ้

เนน้การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

ในการเฝ้าระวงั ตดิตาม และตอ่ตา้น

การทจุรติทกุรปูแบบ ตลอดจน

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลที่

ทันสมัย เพือ่เสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพกระบวนงานดา้นการ

ก ากับดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั - -
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติเชงิ

รกุทีห่น่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ

จะตอ้งด าเนนิการ โดยมุง่หวงัให ้

หน่วยงานไดรั้บทราบผลการ

ประเมนิและก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรงุพัฒนาอยา่งเชือ่มโยงและ

ตอ่เนือ่ง อกีทัง้ยังเป็นการยกระดบั

หน่วยงานในดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพมากขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.pea.co.th

- มาตรการการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของ

หน่วยงานแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและประชาชน

ใหรั้บทราบ ผา่นเว็บไซตข์องหน่วยงาน (PEA

 Website) ตามเกณฑป์ระเมนิ ITA ของ

ส านักงาน ป.ป.ช.

- การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน

และภายนอกองคก์รในการแสดงความคดิเห็น
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โครงการการจัดท าขอ้ตกลง

คณุธรรม (Integrity Pact)

เพือ่เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติ

ในการจัดซือ้จัดจา้งขององคก์ร 

และสง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่ง

เป็นธรรม และสรา้งความเชือ่มัน่

ใหก้ับภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิตักิารดา้น

การก ากับดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่ ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อื "การก ากับดแูลกจิการทีด่อี

ละแนวทางปฏบิตัขิอง กฟภ." 

(Corporate Governance Code for 

PEA 2020)

เพือ่พัฒนากรอบหลกัการและแนว

ทางการด าเนนิงานดา้นการก ากับ

ดแูลกจิการทีด่สี าหรับคณะกรรมการ

 ผูบ้รหิาร และพนักงาน กฟภ. ให ้

สอดคลอ้งกับกฎ ระเบยีบ แนวทาง

ปฏบิตัทิีด่ตีามมาตรฐานสากลและ

สภาวการณ์ปัจจบุนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เป็นระบบเฉพาะ

ส าหรับบคุลากร

ภายในหน่วยงาน

-
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนจัดท าระบบการประเมนิและ

กระบวนการจัดท าแผนบรหิารความ

เสีย่งกรณีทจุรติของ กฟภ.

เพือ่ให ้กฟภ. มมีาตรการ ระบบ หรอื

 แนวทางในบรหิารจัดการความ

เสีย่งของการด าเนนิงานทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติ ซึง่เป็นมาตรการ

 ป้องกันการทจุรติเชงิรกุทีม่ี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิตักิารดา้น

การก ากับดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่ ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยร์าชการสะดวก (Government 

easy contact center : GECC)

ยกระดบัการใหบ้รกิารประชาชน

อยา่งตอ่เนือ่ง ตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาลในการเป็นหน่วยงานที่

ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน า และอ านวย

ความสะดวกแกป่ระชาชนทีม่า

ตดิตอ่ขอรับบรกิารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และเขา้ถงึงา่ย มกีารพัฒนา

คณุภาพการใหบ้รกิารในทกุดา้น

พรอ้มปรับปรงุรปูแบบการใหบ้รกิาร

ประชาชนอยา่งสม า่เสมอ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://web.mwa.co.t

h/download_doc/Ge

cc_doc.pdf

กปน. ไดรั้บตรารับรอง GECC ครบทัง้ 18 

ส านักงานประปาสาขา

66

กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง
เครือ่งมอือืน่ ๆ สภาธรรมาภบิาล

สง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์รได ้

ตระหนักถงึความส าคญัของการมี

ธรรมาภบิาลในการด าเนนิงาน 

รวมทัง้เป็นการสรา้งการมี

 สว่นรว่มของพนักงานทกุระดบัใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/download/anticor

/rules_cg_council.pd

f
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายก ากับดแูลกจิการทดีี

คณะกรรมการ ก าหนดนโยบายการ

ด าเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส 

สามารถตรวจสอบได ้ปราศจากการ

ทจุรติ 

 คอรรั์ปชนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/main.php?filena

me=cg_policy&t=top
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการบรูณาการ การก ากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความ

เสีย่งและการควบคมุการปฏบิตั ิ

ตามกฎเกณฑ ์(GRC)

การบรูณาการ การก ากับดแูล

กจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง 

และการควบคมุ

 การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ในการ

ขบัเคลือ่นใหอ้งคก์รบรรลตุาม

วสิยัทัศน ์พันธกจิ อยา่งมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล เป็นที่

ยอมรับของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุ

กลุม่ พรอ้มทัง้สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้ับ

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/download/article/

article_2020100515

0809.pdf

https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/rules_cg_council.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/rules_cg_council.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/rules_cg_council.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/rules_cg_council.pdf
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปน. เรือ่งมาตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ

การประปานครหลวงในฐานะ

หน่วยงานรัฐวสิาหกจิทีใ่ห ้

ความส าคญัเกีย่วกับการบรหิารงาน

โดยยดึถอืหลกัธรรมาภบิาลในการ

ด าเนนิงานในทกุกระบวนการ จงึได ้

ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิเพือ่เป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร

 พนักงาน และผูป้ฏบิตังิานของการ

ประปานครหลวงยดึถอืปฏบิตั ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/download/article/

article_2019062114

3829.pdf
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปน. เรือ่งหลกัเกณฑ ์

มาตรการ และแนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกับการจัดการขอ้รอ้งเรยีนกรณี

เกดิการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ที่

 การประปานครหลวง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

 การทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้

การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบของ

เจา้หนา้ที่

 การประปานครหลวงเป็นไปอยา่งมี

แบบแผนและมปีระสทิธภิาพ ผูว้า่

การการประปานครหลวง จงึก าหนด

หลกัเกณฑ ์มาตรการ และแนวทาง

ปฏบิตัเิกีย่วกับการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน กรณีเกดิการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีก่าร

ประปานครหลวง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/download/article/

article_2020042015

2044.pdf
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

CALL CENTER 1125

กปน. ม ีCall center 1125 ถอืเป็นอกี

ชอ่งทางการตดิตอ่ทีส่ าคญัที ่กปน. 

ไดจั้ดใหม้เีจา้หนา้ทีค่อยดแูล

ใหบ้รกิารประชาชนตลอด 24 ชัว่โมง

 ทัง้นี ้ประชาชนท่ัวไปสามารถ

รอ้งเรยีนการปฏบิตัหินา้ทีข่อง

บคุลากร กปน. ผา่นชอ่งทางนีไ้ดด้ว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://web.mwa.co.t

h/main.php?filenam

e=contact_us
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Application : MWA on Mobile

กปน. ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูและธรุกรรมตา่งๆ 

ทางเว็บไซต์

 ของหน่วยงานเพือ่เป็นการอ านวย

 ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน อาท ิ

บรกิารสอบถามขอ้มลูตา่งๆ 

ตลอดจนประชาชน

 ผูข้อรับบรกิารยังสามารถยืน่ค ารอ้ง

ขอตดิตัง้ประปาผา่นชอ่งทาง

ดงักลา่วไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/ewt_news.php?ni

d=65610&filename=i

ndex

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็น

การลดโอกาสการรยีกรับสนิบน

https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=contact_us
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=contact_us
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=contact_us
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=65610&filename=index


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืโครงการความรว่มมอืป้องกัน

การทจุรติในการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร ใน

การจัดซือ้จัดจา้งวา่จะไมก่ระท าการ

ใดๆ 

 ทีส่อ่ไปในทางทจุรติ เป็นการลง

นามรว่มกัน 3 ฝ่าย ไดแ้ก ่1. 

หน่วยงานภาครัฐ 

 2. หน่วยงานภาคเอกชนทีส่นใจเขา้

มา

 เป็นผูเ้สนอราคาหรอืเสนองานกับ

ภาครัฐ 

 3. ผูส้งัเกตการณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/ewt_news.php?ni

d=66793&filename=i

ndex
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง
การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งตอ่การทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รมกีารด าเนนิ

 อยา่งโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

 ปราศจากการทจุรติคอรรั์ปชนัและ

เป็นทีย่อมรับแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทกุกลุม่ อันจะสง่ผลใหก้ารประปา

นครหลวงเป็นองคก์รโปรง่ใส (Zero 

Corruption) อยา่งยั่งยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/main.php?filena

me=anticor_risk
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สงัคมออนไลนต์า่ง ๆ เชน่ 

Facbook Line Instagram Twitter

กปน.ไดจั้ดท าชอ่งทางการ

เชือ่มโยงไปสูเ่ครอืขา่ยสงัคม

ออนไลนข์องหน่วยงาน เชน่ 

Facebook, Twitter, Line และ 

Instagram ทางหนา้เว็บไซตข์อง

หน่วยงานโดยมไีอคอนดา้นมมุขวา

บนของหนา้เว็บไซต ์เพือ่ให ้

ประชาชน สามารถเขา้ถงึ

 ไดง้า่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://web.mwa.co.t

h/main.php?filenam

e=index
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-service

กปน. ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูและธรุกรรมตา่งๆ 

ทางเว็บไซต์

 ของหน่วยงานเพือ่เป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน อาท ิ

บรกิารสอบถามขอ้มลูตา่งๆ 

ตลอดจนประชาชน

 ผูข้อรับบรกิารยังสามารถยืน่ค ารอ้ง

ขอตดิตัง้ประปาผา่นชอ่งทาง

ดงักลา่วไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://eservicesapp.

mwa.co.th/

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็น

การลดโอกาสการรยีกรับสนิบน

77

กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรยิธรรม ของ กปน.

การก าหนดแนวทางการประพฤติ

ปฏบิตัตินทีด่ ีถกูตอ้งตามกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และเป็น

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน หรอื

 ในการด าเนนิธรุกจิของการประปา

 นครหลวง รวมทัง้สนับสนุนและ

สง่เสรมิภาพลกัษณ์ของการประปา

นครหลวงไดรั้บการยอมรับในระดบั

สากล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/download/anticor

/ethics.pdf

https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor_risk
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor_risk
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor_risk
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://eservicesapp.mwa.co.th/
https://eservicesapp.mwa.co.th/
https://www.mwa.co.th/download/anticor/ethics.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/ethics.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/ethics.pdf


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

นครหลวง

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรรยาบรรณ ของ กปน.

แนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการด า เนนิ

งานตามภารกจิหลกั และธรุกจิที่

เกีย่วเนือ่ง

 กับกจิการของการประปานครหลวง

 โดยอยูภ่ายใตก้รอบคณุธรรมและ

จรยิธรรม

  ทีใ่หค้วามส าคญักับ ผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี

 ทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีม รวมถงึการ

สง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่แีละรักษา

ผลประโยชนข์องการประปานคร

หลวง

 ทัง้นี ้ไดก้ าหนดจรรยาบรรณการ

ด าเนนิงานของการประปานครหลวง

 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ

 และทีป่รกึษา จรรยาบรรณของ

ผูบ้รหิาร และจรรยาบรรณของ

พนักงานและผูป้ฏบิตังิานของการ

ประปานครหลวง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mwa.co

.th/download/anticor

/conduct.pdf
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

สว่นภมูภิาค
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

 - เพือ่ทราบเหตกุารณ์ความเสีย่งที่

อาจเกดิภายในองคก์ร พรอ้มจัดท า

แผนเพือ่จัดการความเสีย่งการ

ทจุรติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.pwa.co.t

h/support-

units/files/risk/corrup

tion-risk-assessment-

2021.pdf

 - มกีารด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งทกุปี และมี

การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการ

จัดการความเสีย่งการทจุรติ ทกุ 6 เดอืน และ

เมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ จะน าผลการด าเนนิงาน

ตามแผนฯ มาสรปุและวเิคราะห ์เพือ่น า

ขอ้บกพรอ่งไปปรับปรงุและพัฒนาในการ

จัดการความเสีย่งการทจุรติในปีถัดไป

80

กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใส

ระบบการเปิดเผยขอ้มลูการจัดซือ้

จัดจา้ง

 - เพือ่ใหส้าธารณชนเขา้ถงึ

ฐานขอ้มลูของระบบการจัดซือ้จัด

จา้งขององคก์รไดโ้ดยงา่ย สะดวก 

ในทกุขัน้ตอน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://eprocurement.

pwa.co.th/

 - เป็นการเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งการจัดซือ้จัดจา้ง

ในทกุขัน้ตอนและทกุวธิกีาร ตาม พ.ร.บ. 

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

สว่นภมูภิาค
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

 กปภ.เขต

 - เพือ่ยกระดบักระบวนการ

ด าเนนิงานในทกุมติขิอง กปภ.เขต 

ใหบ้รหิารและปฏบิตังิานอยา่งมี

คณุธรรม ความโปรง่ใส และ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://anticor.pwa.co

.th/ita/ita-reg

 - เป็นการตอ่ยอดโครงการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงาน (ITA) ถา่ยทอดลงสูห่น่วยงานระดบั

รอง
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กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ E-service ดงันี้

  1. ระบบช าระคา่น ้าประปา

  2. ช าระคา่บรกิารอืน่ๆ (คา่มเิตอร,์ 

ประสานมาตร)

- เพือ่ลดการจา่ยเงนิผา่นทาง

เคานเ์ตอรพ์นักงาน และเป็นการ

ชว่ยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว งา่ย

 โปรง่ใส ลดคา่ใชจ้า่ยของ

ผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://payment.pwa

.co.th/

 

https://devservice.p

wa.co.th/

- ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาตกับ

พนักงาน และเป็นการลดโอกาสในการเรยีก

รับสนิบน หรอืการยักยอกเงนิของพนักงาน

หนา้เคานเ์ตอรอ์กีทางหนึง่ดว้ย

83

กระทรวง

มหาดไท

ย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 

(https://infocenter.pwa.co.th)

- เพือ่เป็นชอ่งทางทีห่น่วยงานใช ้

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานตามที่

กฎหมายก าหนดใหส้าธารณชน

เขา้ถงึขอ้มลู รับรู ้รับทราบ ได ้

โดยสะดวก แลว้รวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://infocenter.pw

a.co.th/

- เป็นการเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานตามที่

กฎหมายก าหนด

https://www.mwa.co.th/download/anticor/conduct.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/conduct.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/conduct.pdf
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://infocenter.pwa.co.th/
https://infocenter.pwa.co.th/


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

84

กระทรวง

มหาดไท

ย

ส านักงาน

ปลดักระทรว

งมหาดไทย

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ขอ้เสนอแนะเพือ่ป้องกันการทจุรติ

ดา้นการเงนิการคลงั 

กระทรวงมหาดไทโดยคณะท างาน

เพือ่ศกึษา วเิคราะห ์รปูแบบ วธิกีาร

ในการกระท าความผดิดา้นการเงนิ

การคลงั กระทรวงมหาดไทย

เพือ่เป็นมาตรการ และแนวทางใน

การป้องกันการทจุรติดา้นการเงนิ

การคลงั ไมใ่หเ้กดิการกระท าผดิใน

ลกัษณะเดยีวกัน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.

com/file/d/1qzB4rkV

rAfyI0Xg5ZEGgQvy

1H1V9I-

0V/view?usp=sharin

g

มหีนังสอืแจง้สว่นราชการระดบักรม หน่วยงาน

รัฐวสิาหกจิในสงักัด มท. กทม. จังหวดัทกุ

จังหวดั และกรมบญัชกีลาง เพือ่น า

ขอ้เสนอแนะฯ ดงักลา่วไปใชป้ระโยชน ์

เรยีบรอ้ยแลว้

85

กระทรวง

มหาดไท

ย

ส านักงาน

ปลดักระทรว

งมหาดไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีรั่ฐกระท า

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.anticor.m

oi.go.th/

เป็นระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

86

กระทรวง

มหาดไท

ย

ส านักงาน

ปลดักระทรว

งมหาดไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ

ของส านักงานปลดักระทรวง

มหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นมาตรการหรอืแนวทางใน

การบรหิารจัดการความเสีย่งของ

การด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

ทจุรติในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.anticor.m

oi.go.th/

น าโครงการจัดหาระบบวทิยสุือ่สารขา่ยบงัคบั

บญัชากระทรวงมหาดไทย ซึง่เป็นโครงการที่

มกีารจัดซือ้จัดจา้งในวงเงนิงบประมาณสงูสดุ

 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาจัดท าแผน

บรหิารความเสีย่งการทจุรติของ สป.มท. 

พรอ้มก าหนดมาตรการ/กจิกรรม/แนวทางใน

การบรหิารจัดการความเสีย่ง

87

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์

เพือ่ป้องกันการเกดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชนใ์นหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

หน่วยงานออกมาตรการก ากับตดิตามให ้

ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนยดึถอืและปฏบิตั ิ

88

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการใหห้รอืรับ

สนิบน

ป้องกันหรอืลดการใหห้รอืรับสนิบน 

ป้องกันการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

หน่วยงานออกมาตรการก ากับตดิตามให ้

ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนยดึถอืและปฏบิตั ิ

89

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การประกวดพนักงานตน้แบบ อจน.
สง่เสรมิ ยกยอ่งเชดิชคูนด ีใหเ้ป็น

แบบอยา่งทีด่ใีนหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชพูนักงานทีป่ฏบิตัติน

เป็นแบบอยา่งทีด่ทัีง้ในดา้นคณุธรรม และ

จรยิธรรม
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กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การประกวดโครงการ “WMA 

AWARDS ของส านักงานจัดการน ้า

เสยีสาขา”

สง่เสรมิ ยกยอ่งใหส้ านักงานสาขา

ตน้แบบการปฏบิตังิานตามแนว

ทางการบรหิารจัดการตามหลกัธรร

มาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

เป็นการยกยอ่งส านักงานสาขาตน้แบบการ

ปฏบิตังิานตามแนวทางการบรหิารจัดการตาม

หลกัธรรมาภบิาล
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กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุข์

รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขทั์ง้

ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขทั์ง้ภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน อยา่งเป็นระบบ

92

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ

หน่วยงาน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตามครรลอง

ครองธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

ป้องกันมใิหผู้ใ้ดใชอ้ านาจหรอืกระท าการโดย

มชิอบทีเ่ป็นการกา้วกายหรอืแทรกแซงการ

ปฏบิตัหินา้ทีห่รอืกระบวนการแตง่ตัง้หรอืการ

พจิารณาความดคีวามชอบ

93

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การทบทวน ปรับปรงุแนวทาง

ปฏบิตัหิลกัเกณฑ ์กฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั นโยบายหรอืกฎหมาย

ทบทวนใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและถกูตอ้ง

ตามกฎระเบยีบ และขอ้กฎหมายใน

ปัจจบุนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

หลกัเกณฑ ์กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของ

หน่วยงาน

94

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การตรวจสอบดา้นความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์จรยิธรรม และ

การจัดซือ้จัดจา้ง โดยส านัก

ตรวจสอบภายใน

เพือ่ตรวจสอบการด าเนนิงานให ้

เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ป้องกันความผดิพลาดในการท างาน เป็นการ

ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ

การด าเนนิงานใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
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กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

ตลาด

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รวมถงึแจง้

เบาะแสการกระท าความผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://market-

organization.or.th

https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
https://market-organization.or.th/
https://market-organization.or.th/


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดบักรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

ตลาด
การประเมนิตา่ง ๆ

การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายนอก

 External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรูเ้กีย่วกับ

การด าเนนิการดา้นคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของการด าเนนิงาน

องคก์ารตลาด จากผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายนอก ซึง่หมายถงึ บคุคล 

นติบิคุคล บรษัิทเอกชน 

 หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ทีเ่คยมา

รับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตามภารกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR3.pd

f

97

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

ตลาด
การประเมนิตา่ง ๆ

 การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายใน 

 Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรูเ้กีย่วกับ

การด าเนนิการดา้นคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของการด าเนนิงาน

องคก์ารตลาด จากผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายใน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR3.pd

f

98

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

ตลาด

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใส

 การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ

 Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT

ใชเ้ป็นชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลู

การด าเนนิงานขององคก์ารตลาด 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามี

สว่นรว่มในการตรวจสอบการ

ด าเนนิการขององคก์ารตลาด รวม

ไปถงึเป็นการบรกิารขอ้มลูขา่วสาร

แกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR3.pd

f

99

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

ตลาด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 ประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นการแสดงจดุยนืของ

องคก์ารตลาด เพือ่ใหพ้นักงาน

องคก์ารตลาดรับทราบและถอื

ปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่

ป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://market-

organization.or.th

100

กระทรวง

มหาดไท

ย

องคก์าร

ตลาด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 นโยบายตอ่ตา้นรับสนิบน เพือ่

ป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เพือ่ป้องกันการทจุรติและประพฤติ

มชิอบของพนักงาน เพือ่ปิด

ชอ่งทางในการกระท าพฤตกิรรมที่

อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR1.pd

f
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