
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งเรยีน

ทจุรติ

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งเรยีนทจุรติใหก้ับประชาชน 

ผูม้าตดิตอ่ราชการทีพ่บเห็นขา้ราชการ 

พนักงานราชการและพนักงานจา้งเหมา

บรกิารกระท าการทจุรติหนา้ทีร่าชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2017-

06-14-09-00-24/13509-2021-01-29-

05-37-15

2
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดปุระจ าปี 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นผลการด าเนนิการ

เกีย่วกับการจัดซือ้จัดจา้งและเป็นการ

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานให ้

บคุคลภายนอกหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

รวมแสดงความคดิเห็น ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-

11-19-05-42-56/12040-2020-04-24-

09-49-26

3
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศตา่งๆ 

เกีย่วกับการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

เพือ่เป็นการมุง่เนน้การเปิดเผยขอ้มลูตอ่

สาธารณชนใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหเ้กดิความ

โปรง่ใสและเปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม กอ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ใน

การใชจ้า่ยเงนิ มกีารประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน รวมทัง้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกั

ธรรมาภบิาลทีม่กีารสง่เสรมิใหภ้าค

ประชาชนม ีสว่นรว่มในการตรวจสอบการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐซึง่เป็นมาตรการหนึง่

เพือ่ป้องกันปัญหาการทจุรติและประพฤติ

มชิอบในการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/inde

x.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-

pr/2012-12-07-03-10-02

4
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

เบกิจา่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ประจ าปีทีไ่ดรั้บจัดสรรตามมาตรการการ

คลงัดา้นการใชจ้า่ยภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/imag

es/rlpd_16/Strategies/HRPIT_63__2.p

df

5
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การก ากับตดิตามการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่ก ากับ ตดิตามเรง่รัดการใชจ้า่ย

ประจ าปีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล คุม้คา่ และ

เกดิประโยชนส์งูสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/imag

es/rlpd_16/Strategies/hrpit2021-

t1.pdf

6
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มแีผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

แปลงแผนงบประมาณไปสูก่ารปฎบิตักิาร

ใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน

ใชเ้ป็นคูม่อืในการตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามสว่นทีร่าชการทีไ่ดรั้บการ

จัดสรร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/imag

es/rlpd_11/64/18.12.63.pdf

7
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

มคีูม่อืหรอืมาตรฐาน

ในการปฏบิตังิาน

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2017-

03-09-08-42-26/10767-2019-07-26-

06-15-51

8
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

มคีูม่อืหรอืมาตรฐาน

ในการใหบ้รกิาร

เพอืเผยแพรข่ัน้ตอนและระยะเวลาในการ

ปฎบิตังิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-

12-24-04-56-08

9
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคมุ

ประพฤติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เผยแพรห่ลกัเกณฑ์

หรอืขัน้ตอนในการ

ใหบ้รกิารของ

หน่วยงาน

เพือ่ใหบ้คุลากรหรอืบคุคลภายนอก

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

10
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบงัคบัคดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่เป็นไปตาม พรบ.ขอ้มลูขา่วสารทาง

ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และ 9
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.led.go.th/datacenter/dat

acenter.asp

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

11
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบงัคบัคดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

เพือ่ใหก้ารบรหิารสญัญาเป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย ถกูตอ้งตามระเบยีบ 

พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

พ.ศ.2560 และระเบยีบกระทรวงการคลงั

วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและ การบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.led.go.th/purchase/previ

ew2.asp

12
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบงัคบัคดี

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่เป็นการประเมนิกระบวนการ

ปฏบิตังิานขององคก์ารในเชงิคณุภาพ 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ

องคก์ารใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ

ประชาชนและพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/11tq

w6D8FU9l6UyM540OjqgOjuj97puzk/vi

ew?usp=sharing

ประการคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการเรือ่ง ผลการ

พจิารณารางวลัเลศิรัฐ ประจ าปี

 พ.ศ.2563

13
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบงัคบัคดี

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน

เพือ่เปลีย่นการใหบ้รกิารจากประชาชน 

มาตดิตอ่สถานทีร่าชการ โดยสามารถใช ้

ระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.led.go.th/eservice/

14
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบงัคบัคดี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิ

กฎระเบยีบทีล่า้สมัย 

อาจกอ่ใหเ้กดิการ

เรยีกรับสนิบน

ใหบ้รกิารประชาชนและเป็นเครือ่งมอืการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีแ่ละป้องกันการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.led.go.th/?lang=th

15
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมบงัคบัคดี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพิม่ชอ่งทางใหป้ระชาชนในการตดิตอ่ใน

การรอ้งเรยีนเพิม่ขึน้ เชน่ ทาง E-Mail 

ผูบ้รหิาร ,  ทางโทรศพัท ์, รอ้งเรยีน

โดยตรงกลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรมฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://epetition.led.go.th/

16
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตราการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

ในการแกไ้ขบ าบดั

ฟ้ืนฟแูละฝึกอบรม

เด็กและเยาวชนที่

กระท าผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www7.djop.go.th/informationc

enter/images3/co2.pdf

17
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางป้องกันการ

รับสนิบนและการ

ก ากับตดิตาม กรม

พนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www7.djop.go.th/informationc

enter/images3/co5.pdf

18
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซอ้น

และการก ากับตดิตาม

 กรมพนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www7.djop.go.th/informationc

enter/images3/co6.pdf

19
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิและ

คุม้ครองเด็ก

และเยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตราการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิของ

กรมพนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www7.djop.go.th/informationc

enter/images3/co7.pdf

20
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันการทจุรติ 

ประพฤตมิชิอบ และ

สง่เสรมิคณุธรรมกรม

ราชทัณฑ ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่ใหข้า้ราชการทกุระดบัมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในเรือ่งการป้องกันและตอ่ตา้นการ

ทจุรติ ใหห้น่วยงานมรีะบบประเมนิ

คณุธรรมความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน 

และใหบ้คุลากรในสงักัดและ

บคุคลภายนอก มสีว่นรว่มในประบวนการ

ป้อองกันการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.correct.go.th/ethics/ethic

s/

กรมราชทัณฑจั์ดท า

แผนปฏบิตักิารป้องกันการ

ทจุรติ ประพฤตมิชิอบและ

สง่เสรมิคณุธรรมกรมราชทัณฑ์

 ประจ ีเพือ่สง่ใหเ้รอืนจ า 

ทัณฑสถานปฏบิตัติาม



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

21
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานความ

โปรง่ใสของเรอืนจ า 5

 ดา้น

เพือ่เป็นมาตรการ เครือ่งมอืในการ

ตรวจสอบการด าเนนิงานตามเกณฑก์าร

ประเมนิทีก่รมราชทัณฑก์ าหนด ให ้

เรอืนจ า ทัณฑสถาน ด าเนนิการใหเ้กดิ

ความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.correct.go.th/?p=36854

กรมราชทัณฑ ์มมีาตรฐาน

ความโปรง่ใสของเรอืนจ า 5 

ดา้น ดงันี ้มาตรฐานดา้น

ขา้วสารมาตรฐานดา้นอาหาร 

มาตรฐานดา้นการท างานของ

ผูต้อ้งขงัมาตรฐานดา้นการ

บรหิารรา้นสงเคราะหผ์ูต้อ้งขงั

และมาตรฐานดา้นการบรหิาร

จัดการท่ัวไป

22
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีข่องขา้ราชการ

สงักัดกรมราชทัณฑม์มีาตรฐานและ

ด าเนนิไปในทางเดยีวกัน สรา้งความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการ

ด าเนนิงานขององคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.correct.go.th/ethics/ethic

s/

23
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืผลประโยชนทั์บ

ซอ้นและแนวทาง

ปฏบิตักิารใหก้ารรับ

ของขวญัและ

ผลประโยชนข์องกรม

ราชทัณฑ์

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินการป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซอ้นทัง้ของตนเองและ

หน่วยงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.correct.go.th/ethics/ethic

s/

กรมราชทัณฑม์คีูม่อื

ผลประโยชนทั์บซอ้นและ

แนวทางปฏบิตักิารใหก้ารรับ

ของขวญัและผลประโยชนทั์บ

ซอ้น เพือ่เป็นแนวทางให ้

บคุลากรถอืปฏบิตัเิพือ่ความ

โปรง่ใส

24
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ประจ าปี

 พ.ศ. 2563

เพือ่ใหห้น่วยงานพัฒนางานบรกิารเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารและ

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชน

สง่ผลใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารทีด่ ี

ย ิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.opdc.go.th/content/Mz

M

กรมราชทัณฑ ์ไดรั้บรางวลัเลศิ

รัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563

25
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการใชท้รัพยส์นิ

ของกรมราชทัณฑ์

เป็นแนวทางในการบนัทกึทะเบยีนคมุ

ทรัพยส์นิ ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นเป็นปัจจบุนั

 และควบคมุการใชร้ถราชการตามระบยีบฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1umg

agMPH6he0HrINoIf5wGdIdWorkUgH/

view

กรมราชทัณฑ ์กองคลงั จัดท า

คูม่อืการปฏบิตังิาน การควบคมุ

วสัด ุทรัพยส์นิ และราชการ

26
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้ตกลงคณุธรรม

เป็นขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร

รว่มกัน 3 ฝ่าย ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนทีส่นใจเขา้มาเป็นผูเ้สนอ

ราคาหรอืเสนองานกับภาครัฐ และผู ้

สงัเกตการณ์ (Observer) วา่จะไมก่ระท า

การใดๆ ทีส่อ่ไปในทางทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/16cv

UucnuNzCo8jGo_8PNUFhVCoaoZM0a

/view

27
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซอ้น

สรา้งความเขา้ใจใหบ้คุลากรในเรือ่งทีเ่กดิ

จากผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชน์

สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.correct.go.th/ethics/ethic

s/

28
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและเป็นธรรม 

อกีทัง้เป็นการป้องกันปัญหาการทจุรติใน

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://protect.moj.go.th/

กรมราชทัณฑ ์ส านักผูต้รวจ

ราชการกรม มรีะบบเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์ใหส้ามารถ

รอ้งเรยีน และตดิตามผลการ

บรกิารได ้

29
กระทรวง

ยตุธิรรม
กรมราชทัณฑ์

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใส ครัง้ที ่9

เพือ่ยกระดบัความโปรง่ใส สรา้งขวญั 

ก าลงัใจและยกยอ่งเชดิชหูน่วยงาน องคื

กร สถาบนั ทัง้ภาครัฐ ภาครัฐวสิาหกจิ 

ภาคธรุกจิเอกชน และนติบิคุคลอืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.correct.go.th/?p=50853

กรมราชทัณฑไ์ดรั้บรางวลั

ชมเชยองคก์รโปรง่ใสครัง้ที ่8 

และรางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใสครัง้ที ่9



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

30
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความโปรง่ใสของ

หน่วยงาน และแสดงออกถงึความ

รับผดิชอบของหน่วยงานทีพ่งึมตีอ่

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

31
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐของกรมสอบสวนคดี

พเิศษในการใหค้วามส าคญักับผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เกดิประสทิธภิาพ

สงู

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

32
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสในการจัดซือ้จัด

จา้ง และเพือ่เป็นการป้องกันการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐทีไ่มโ่ปรง่ใสจะน าไปสูก่าร

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

33
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการ

รับสนิบน

เพือ่ป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

และเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของบคุลากร

กรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นตามหลกัธรร

มาภบิาล ทกุภารกจิตอ้งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้ปลอดการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

34
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการป้องกัน

การขดักันระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กับผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของกรมสอบสวน

คดพีเิศษเกดิความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เกดิประโยชนส์งุสดุตอ่ประชาชนและ

เป็นไปตามเจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบายของผูบ้รหิารของกรม

สอบสวนคดพีเิศษ และเปิดโอกาสใหผู้ ้

บรกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่น

รว่มในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

35
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและสนับสนุนใหเ้กดิ

ความโปรง่ใสในองคก์รอยา่งเป็นรปูธรรม

และยั่งยนื โดยเนน้ย ้าใหบ้คุลากรภายใน

สงักัดตระหนักถงึความส าคญัในการด ารง

ตนตามคา่นยิมรว่ม "เกยีรตศิกัดิ ์เชีย่วชาญ

 ซือ่สตัย"์ เพือ่ใหเ้กดิมาตรฐานการ

ท างานและสรา้งความเชือ่มัน่ในการ

อ านวยความยตุธิรรมใหแ้กป่ระชาชนใน

ทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

36
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการแยกแยะ

ผลประโยชน์

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานโปรง่ใส มคีณุธรรม 

โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีตามหลกัธรรมาภบิาล

ทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

37
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมสอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสในการจัดซือ้จัด

จา้ง และเพือ่เป็นการป้องกันการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐทีไ่มโ่ปรง่ใสจะน าไปสูก่าร

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.dsi.go.th

38
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

จัดท ามาตรการแนว

ทางการป้องกันการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ ส านักงาน

ปลดักระทรวงยตุธิรรม

เพือ่ป้องกันเฝ้าระวงัและแกไ้ขการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.moj.go.th/attachments/

20210512151144_03451.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

39
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันปราบปราม

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

ส านักงาน

ปลดักระทรวงยตุธิรรม

เพือ่ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานดา้น

การป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.moj.go.th/attachments/

20201104144942_69570.pdf

40
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

สง่เสรมิคณุธรรม 

ส านักงาน

ปลดักระทรวงยตุธิรรม

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการสง่เสรมิคณุธรรม

ของหน่วยงานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกัน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั อยูร่ะหวา่งเสนอแผน

41
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ประจ าปี

 พ.ศ. ๒๕๖๓ ในดา้น

บรกิารภาครัฐ 

ประเภทพัฒนาการ

บรกิาร และในดา้น

การบรหิารราชการ

แบบมสีว่นรว่ม 

ประเภท รางวลัเปิดใจ

ใกลช้ดิประชาชน 

(Open Governance)

เป็นเครือ่งมอืเพือ่ยกระดบัและเพิม่

ประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน 3

 ดา้น ไดแ้ก ่

1. ดา้นการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2. การบรกิาร อ านวยความสะดวกและลด

ภาระใหก้ับประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี

3. การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม เปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิาร

ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.moj.go.th/view/48377

42
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการควบคมุ

ภายใน

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน  ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย/ระเบยีบ มาตรฐาน และมี

ความถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.moj.go.th/attachments/

20191030131755_74791.pdf

43
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน และตดิตาม

ผลการรอ้งเรยีน ผา่น

ระบบอเิล็กทรอนกิส์

เป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่งรอ้งทกุข/์

รอ้งเรยีน การทจุรติใหก้ับประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://acc.moj.go.th/index.php?r=site

/home

44
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบศนูยใ์หบ้รกิาร

ประชาชนกระทรวง

ยตุธิรรม

เป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่งรอ้งทกุข/์

รอ้งเรยีน ใหก้ับประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://msc.moj.go.th/index.php?r=sit

e/login

45
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศการจัดซือ้จัด

จา้ง การประกวดราคา

เพือ่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ 

และใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.moj.go.th/news/6



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

46
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่เป็นขอ้มลูในการตดิตอ่ทัง้หน่วยงาน

ภายใน และหน่วยงานภายนอก
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.moj.go.th/view/7784

47
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนัเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีภายนอก
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tijthailand.org/th/conta

ctus

48
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนัเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแสดงเจตจ านง

สจุรติในการปฏบิตังิาน

 น าโดยผูบ้รหิารสงูสดุ

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่  ีสรา้ง

ความตระหนักรูใ้นการท างานดว้ยความ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tijthailand.org/th/move

ments/detail/tij-pledge2021-ita

49
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนัเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี
เพือ่ป้องกันการทจุรติในการปฏบิตังิาน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tijthailand.org/uploads/f

inancial_budget/file/20210430/th-

cegmnwy01567.pdf

50
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนัเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การจัดท าแผนปฏบิตั ิ

การป้องกันการทจุรติ 

และสง่เสรมิคณุธรรม

เพือ่ป้องกันการทจุรติ และสง่เสรมิ

คณุธรรมใหก้ับบคุลากร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tijthailand.org/uploads/f

inancial_budget/file/20201104/th-

cegklnptvwy5.pdf

51
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนัเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการ

ด าเนนิงาน และ

แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

บนหนา้เว็บไซตข์อง

สถาบนั

เพือ่สรา้งการรับรูใ้หก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทัง้ภายในและภายนอก
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tijthailand.org/uploads/f

inancial_budget/file/20210430/th-

clmpqtu12378.pdf

52
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนัเพือ่

การยตุธิรรม

แหง่ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพัสด ุ

ประจ าปีบนหนา้

เว็บไซตข์องสถาบนั

เพือ่สรา้งการรับรูใ้หก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทัง้ภายในและภายนอก
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tijthailand.org/th/purch

ase



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

53
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนันติ ิ

วทิยาศาสตร์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ ONE  STOP  

SERVICE

เพือ่ใหบ้รกิารภาคประชาชนและรับทราบ

ปัญหาการใหบ้รกิารแบบครบวงจร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.cifs.go.th

ระบบ ONE  STOP  SERVICE 

ประกอบดว้ยงาน3ดา้น

1.รับเรือ่งดา้นจรรยา/ทจุรติ/

การบรกิารเพือ่คุม้ครองจรยิธรรม

2.ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารแก่

ผูรั้บบรกิาร

- สง่รายงานการตรวจพสิจูน์

- ใหค้ าปรกึษาดา้นการบรกิาร

เบือ้งตน้

3.รับบรกิารภาคประชาชน 

ไดแ้ก ่ ตรวจสารเสพตดิ ตรวจ 

DNA  ตรวจเอกสาร

54
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนั

อนุญาโตตลุาก

าร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนด าเนนิงาน

ประจ าปี

ขอ้มลูแผนด าเนนิงานประจ าปีของ

หน่วยงานพรอ้มรายละเอยีด
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O10_%E0%

B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%

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

%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0

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

%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0

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

0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E

0%B8%B5-2564-1.pdf 

55
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนั

อนุญาโตตลุาก

าร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากับ

ตดิตามการ

ด าเนนิงานประจ าปี

ขอ้มลูทีแ่สดงวา่หน่วยงานมกีาร

ก ากับตดิตามการด าเนนิงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนด าเนนิงานประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O11_%E0%

B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0

%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0

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

0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E

0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%

E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%

E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9

4%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9

9%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8

7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9

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

88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%

B5.pdf

56
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนั

อนุญาโตตลุาก

าร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืแผนการ

จัดหาพัสดุ

แผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอืแผนการจัดหา

พัสดตุามทีห่น่วยงานจะตอ้งด าเนนิการ

ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/04/O21_%E0%

B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%

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

%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0

%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0

%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E

0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E

0%B8%B2%E0%B8%87-

%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

57
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนั

อนุญาโตตลุาก

าร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศตา่ง ๆ 

เกีย่วกับการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ประกาศตามทีห่น่วยงานจะตอ้ง

ด าเนนิการตามพระราชบญัญัติ

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O22_%E0%

B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0

%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E

0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E

0%B8%87-%E0%B9%86-

%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5

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

7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9

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

A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8

%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9

%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B

8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B

9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B

8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%

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

%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E

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

E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA

%E0%B8%94%E0%B8%B8.pdf

58
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนั

อนุญาโตตลุาก

าร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

สรปุผลการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหา

พัสดรุายเดอืน

สรปุผลการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O23_%E0%

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

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

0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%

E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%

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

%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89

%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A

B%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%

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

%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B

8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%

B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0

%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E

0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%

E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD

%E0%B8%99.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

59
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนั

อนุญาโตตลุาก

าร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดปุระจ าปี

สรปุการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O24_%E0%

B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0

%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0

%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%

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

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

%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94

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

%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A

3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%

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

%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8

%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B

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

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

%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0

%B8%9B%E0%B8%B5.pdf

60
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบนั

อนุญาโตตลุาก

าร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลกัเกณฑก์าร

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

หน่วยงานมกีารก าหนดหลกัเกณฑก์าร

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล ซึง่เป็นไปตามกฎ 

ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://thac.or.th/v1/theme/file_syst

em/20190629174457.pdf

61
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.opdc.go.th/content/Mz

M

เป็นรางวลัสง่เสรมิการท างาน

อยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

62
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

e-Service: ศนูย์

แลกเปลีย่นขอ้มลู

กระบวนการยตุธิรรม 

(Data Exchange 

Center)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.dxc.go.th/

เปิดใหผู้รั้บบรกิารเขา้ถงึและ

ขอรับบรกิาร             จากศนูย์

แลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนการ

ยตุธิรรม   (Data Exchange 

Center) ผา่น Website

63
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/05/oja64_risk.

pdf

มาตรการป้องกันการทจุรติ

ของหน่วยงาน

64
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการทาง

วนัิยขา้ราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/04/oja64_guid

elines_04.pdf

มาตรการในการปฏบิตัริาชการ

65
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการทาง

วนัิยพนักงานราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/04/oja64_guid

elines_05.pdf

มาตรการในการปฏบิตัริาชการ

66
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม
การประเมนิตา่ง ๆ

แผนการตรวจสอบ

ภายใน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/05/oja64_char

ter_audit.pdf

มาตรการในการปฏบิตัริาชการ

67
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ราชการ ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oja.go.th/TH/infocenter

/

เปิดใหป้ระชาขน เขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารตา่งๆ ไดโ้ดยตรง ผา่น

 Website



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

68
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.oja.go.th/TH/about/

เปิดใหผู้รั้บบรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี เขา้ถงึขอ้มลูตาม

ประเด็นการประมนิคณุธรรมฯ 

ผา่น Website

69
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/%e0%b8%

95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%

95%e0%b9%88%e0%b8%ad-

%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%98

/

เปิดใหป้ระชาขน รอ้งเรยีน/

สอบถาม/ใหค้ าแนะน าได ้

โดยตรงผา่น Website

70
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กรอบแนวทางการ

ป้องกันผลประโยชน์

ทับซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2016/12/oja62_25_

01.pdf

มาตรการป้องกันการทจุรติ

ของหน่วยงาน

71
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กรอบแนวทางการ

ป้องกันการรับสนิบน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2016/12/oja62_23_

01.pdf

มาตรการป้องกันการทจุรติ

ของหน่วยงาน

72
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2016/12/oja62_04_

01.pdf

มาตรการในการปฏบิตัริาชการ

73
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัการประกัน

คณุภาพงาน

ตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ

เพือ่ก ากับ ดแูล พัฒนา การตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ สูร่ะบบดจิทัิล ภายใตก้าร

ท างานอยา่งมมีาตรฐานและมสีว่นรว่ม

เพือ่มุง่มัน่สูค่วามเป็นมอือาชพี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เป็นรางวลัประเมนิกระบวนการ

ปฏบิตังิานและผลการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบเป็นไป

อยา่งมคีณุภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานการ และ

จรรยาบรรณการตรวจสอบ

ภายในตามทีก่รมบญัชกีลาง

ก าหนด

74
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เป็นเครือ่งมอืเพือ่ยกระดบัและเพิม่

ประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน 3

 ดา้น ไดแ้ก ่

1. ดา้นการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2. การบรกิาร อ านวยความสะดวกและลด

ภาระใหก้ับประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี

3. การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม เปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิาร

ราชการ

ทัง้นี ้รางวลัเลศิรัฐยังสรา้งขวญัก าลงัใจ

ใหบ้คุลากรภายในส านักงาน ป.ป.ส.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ชอ่งทางการสมัครและรับขอ้มลู

(https://www.opdc.go.th/content/Mz

M)

กพร. ด าเนนิการจัดท าขอ้มลู

เพือ่สมัครรางวลัเลศิรัฐ 

โดยไดรั้บความรว่มมอืจาก

ส านัก/กอง ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และเคยไดรั้บรางวลัเลศิรัฐ 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 

สาขาการบรหิารราชการแบบมี

สว่นรว่ม

75
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

การประเมนิตา่ง ๆ
มาตรการการควบคมุ

ภายใน

เป็นแนวทางในการการควบคมุ การ

ป้องกันขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทัง้

ดา้นการเงนิ การใชท้รัพยากรอืน่ๆ 

ตลอดจน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย/ระเบยีบ

 มาตรฐาน และมคีวามถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และประชมุระหวา่งประเทศ (ฉบบัที ่3)

 พ.ศ. 2555

2. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิาร

โครงการฝึกอบรม

สง่เสรมิการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

76
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบลงทะเบยีนดว้ย

 QR-CODE

1. น าเทคโนโลยมีาใชเ้พิม่ประสทิธภิาพ

ในการลงทะเบยีนในกจิกรรมตา่งๆ เชน่ 

การประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม 

2. สามารถตรวจสอบการเขา้รว่มกจิกรรม

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ตามก าหนดการจัด

กจิกรรม และลดความซ า้ซอ้นในการ

ลงทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรม เนือ่งจาก 

ระบบไมอ่นุญาต ใหล้งทะบยีนในวนั หรอื 

เวลาเดยีวกัน มากกวา่  1  กจิกรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://register.oncb.go.th/login.php#

เป็นระบบทีพั่ฒนารองรับให ้

จนท.การเงนิ ใชเ้ป็นเครือ่งมอื 

เพือ่ตรวจสอบรายชือ่การเขา้

รว่มกจิกรรมกรรม และสามารถ

เบกิจา่ยใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบฯ

77
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานผลการยดึ

อายัดทรัพยส์นิคดยีา

เสพตดิ

เพือ่ใชก้ ากับตดิตามผลการยดึอายัด

ทรัพยส์นิคดี

ยาเสพตดิ ซึง่เป็นนโยบายส าคญัของ

รัฐบาลและรัฐมนตรวีา่การกระทรวง

ยตุธิรรม  เป็นรายวนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
ระบบตรวจสอบทรัพยส์นิคดยีาเสพตดิ 

(ASS) เป็นตน้

78
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เรือ่งรอ้งเรยีนยาเสพ

ตดิ ผา่นชอ่งทางสาย

ดว่น 1386 

และชอ่งทาง Website

 จดหมาย/ หนังสอื

ราชการ 

เดนิทางมารอ้งเรยีน

ดว้ยตนเอง ตู ้ปณ 

๑๒๓

1) เพือ่ใชก้ ากับตดิตามผลการด าเนนิงาน

๒) เพือ่ใชค้วบคมุป้องกันการร่ัวไหลของ

ขอ้มลูไปยังบคุคล/องคก์รทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง

3) เพือ่ใชค้วบคมุการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที่ 

ใหป้ฏบิตัติามมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของขอ้มลู 

๔) เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน สรา้งการรับรู ้

และขอความรว่มมอื

ใชอ้ยูปั่จจบุนั Drugnews

เป็นระบบทีพั่ฒนารองรับให ้

จนท.น าขอ้มลูการรอ้งเรยีน

ยาเสพตดิจากทกุชอ่งทางเขา้

สูร่ะบบ ใชใ้นการประมวลผล

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว เพือ่

น าเสนอตามภารกจิทีไ่ดรั้บ

มอบหมาย

79
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่รวบรวมขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

เพือ่ใหป้ระชาชนและผูส้นใจสามารถ

สบืคน้ขอ้มลูขา่วสารของราชการเองได ้

ซึง่จะน าไปสูค่วามรูค้วามเขา้ใจการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานรัฐทีถ่กูตอ้งตอ่

สาธารณชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.oic.go.th/infocenter2/25

0

การบรกิารขอ้มลูทัง้ในรปูแบบ

เอกสาร หนังสอื และไฟล์

สารสนเทศ

80
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน ปปส.ภ.3

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง ถกูตอ้ง เป็นไป

ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจา้ง และ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบยีบกระทรวงการคลงั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.gprocurement.go.th/new

_index.html

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็นการลดสนิบน

81
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบเทยีบเวลา

เครอืขา่ย

คอมพวิเตอรผ์า่น

ดาวเทยีม (NTP)

ระบบเทยีบเวลาเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ผา่นดาวเทยีม (NTP) เป็นการใชง้านดา้น

เทคนกิส ์เทยีบเวลาของอปุกรณ์และ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ รวมถงึ ระบบคยีก์ารด์ 

เขา้-ออก ปะตอูาคาร ส านักงาน และ

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) ของ ส านักงาน 

ป.ป.ส. ใหเ้ทีย่งตรงตามมาตฐานเวลา

สากล  เพือ่ป้องกันความคลาดเคลือ่นของ

 เวลาในการท าธรุกรรม  โดยระบบ

คอมพวิเตอรจ์ะมกีารเทยีบเวลา (Sync) 

กับดาวเทีย่มทีใ่หบ้รกิาร GPS และกรม

อทุกศาสตร กองทัพเรอื  และ สนักมาตร

วทิยา  ซึง่ท าให ้เวลาในระบบ

คอมพวิเตอรแ์ตล่ะเครือ่งแตกตา่งกันไม่

เกนิ  10 มลิลวินิาที

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

82
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการ

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

๑. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เอกสารการจัดซือ้จัดจา้งทีเ่กีย่วขอ้ง

สง่เสรมิการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

83
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

การประเมนิตา่ง ๆ การควบคมุภายใน

เป็นแนวทางในการการควบคมุ การ

ป้องกัน 

เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ การด าเนนิงาน 

(ดา้นการด าเนนิงาน การเงนิ การใช ้

ทรัพยากร) 

การรายงาน การปฏบิตังิานกฎหมาย/

ระเบยีบ เป็นไปตามมาตรฐาน และมคีวาม

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ย

มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิาร

ควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

 พ.ศ. 2561 (https://bit.ly/3eXdytO)

2. เอกสารบรรยายโครงการสมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาระบบการควบคมุ

ภายในของส านักงาน ป.ป.ส. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วนัที ่15 - 16 มนีาคม 2564 ณ โรงแรม

เซน็จรูี ่พารค์ กรงุเทพฯ 

(https://bit.ly/3fvc9JX)

กพร. ด าเนนิการและผลกัดนั

ใหส้ว่นราชการภายใน

ส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนนิการ

ตามกรอบทีก่ระทรวงการคลงั

ก าหนด

84
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การพัฒนาคณุภาพ

การบรหิารจัดการ

ภาครัฐ

(Public Sector 

Management  Quality 

Award : PMQA)

เป็นกรอบการบรหิารจัดการองคก์าร เพือ่ให ้

สว่นราชการปรับปรงุองคก์ารอยา่งรอบดา้น

และตอ่เนือ่งครอบคลมุทัง้ 7 หมวด ตามที่

ส านักงานก.พ.ร. ก าหนด โดยสนับสนุนให ้

สว่นราชการมมีาตรการป้องกันการทจุรติ

และ

สรา้งความโปรง่ใส การเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ใหภ้าคเอกชนและภาคประชาชน

สามารถตรวจสอบไดต้ลอดจนมุง่เนน้ให ้

สว่นราชการพัฒนาระบบงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพและอ านวยความสะดวก

ใหก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืประชาชนผู ้

มาตดิตอ่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ชอ่งทางการรับขอ้มลู PMQA 4.0 

(https://www.opdc.go.th/content/Njc

xNA๗)

2. หนังสอืเชญิประชมุเพือ่ประเมนิ

สถานะหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 

(shorturl.at/yCLX5)

กพร. ด าเนนิการและผลกัดนั

ใหส้ว่นราชการภายใน

ส านักงานป.ป.ส. ด าเนนิการ

ตามกรอบที่

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

85
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน ปปส.กทม.

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง ถกูตอ้ง เป็นไป

ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจา้ง และ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบยีบกระทรวงการคลงั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.gprocurement.go.th/new

_index.html

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็นการลดสนิบน

86
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยา

เสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเพิม่ประสทิธภิาพ

การขายทอดตลาด

ทรัพยส์นิคดยีาเสพตดิ

โดยการ

ประชาสมัพันธผ์า่น

สือ่สงัคมออนไลน์ 

(Social Media)

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการ

ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารการขาย

ทอดตลาดทรัพยส์นิคดยีาเสพตดิให ้

หลากหลายขึน้ สามารถเขา้ถงึประชาชน

ท าใหม้ผีูส้นใจเขา้มารว่มประมลูทรัพยส์นิ

คดยีาเสพตดิเพิม่ขึน้ รวมถงึเพือ่แกไ้ข

ปัญหาการฮัว้ประมลู หรอืการสมยอมใน

การเสนอราคาเพือ่หลกีเลีย่งการแขง่ขนั

ในกลุม่ลกูคา้เกา่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
เว็บไซด ์ส านักงาน ป.ป.ส. และ 

Facebook ส านักงาน ปปส. ภ.5


