
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

1
กระทรวง

อตุสาหกรรม

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารสามารถรอ้งเรยีน

เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานกระท าการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.diw.go.t

h/hawk/content.php?

mode=corrupt

2
กระทรวง

อตุสาหกรรม

กรมสง่เสรมิ

อตุสาหกรรม
เครือ่งมอือืน่ ๆ

AMS ระบบบรหิาร

จัดการเวลาปฏบิตังิาน

ระบบถกูพัฒนาขึน้เพือ่ใชป้ระกอบกบัเครือ่งสแกน

ลายนิว้มอืส าหรับบนัทกึการลงเวลาเขา้และออก

การปฏบิตัริาชการราชการ แทนการลงลายมอืชือ่

ในแบบฟอรม์บญัชลีงเวลาปฏบิตัริาชการ เจา้หนา้ที่

สามารถสบืคน้เกีย่วกบัเวลาการเขา้และออกปฏบิตั ิ

ราชการยอ้นหลังได ้ซึง่จะชว่ยป้องกนัการทจุรติ

เกีย่วกบั

การลงเวลาปฏบิตัริาชการทีไ่มต่รงกบัขอ้เท็จจรงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://ams.dip.go.th/

3
กระทรวง

อตุสาหกรรม

กรมสง่เสรมิ

อตุสาหกรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ระบบการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน/ขอ้คดิเห็น โดยน า

เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

ผา่นเว็บไซตข์องกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม ซึง่จะท า

ให ้

ผูรั้บผดิชอบดา้นการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนของ

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม สามารถปฏบิตังิาน 

รายงานผล

การด าเนนิการ และจัดเก็บผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

ไวใ้นฐานขอ้มลูเดยีวกนัภายในระบบโดยกรมสง่เสรมิ

อตุสาหกรรม ไดพ้จิารณาปรับปรุงหลักเกณฑก์ารรับ

เรือ่ง

รอ้งเรยีน โดยผูร้อ้งเรยีนตอ้งอา่นและท าความเขา้ใจ

ตามขอ้ตกลงทีว่างไว ้พรอ้มทัง้ตอ้งกรอกขอ้มลูซึง่

เป็น

ขอ้เท็จจรงิ ประกอบดว้ย ชือ่ – นามสกลุ เลขทีบ่ตัร

ประจ าตวัประชาชน เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมลล ์ทีอ่ยู ่

หน่วยงาน (ใหผู้ร้อ้งเรยีนเลอืก) และรายละเอยีด 

รวมทัง้

ชอ่งทางตอบกลับ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราช

บญัญัตวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ และเพือ่

ความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่รวมทัง้

เพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารกลั่นแกลง้กลา่วหาใหเ้จา้หนา้ที่

ไดรั้บความเดอืดรอ้นเสยีหายได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dip.go.t

h/th/suggest

4
กระทรวง

อตุสาหกรรม

กรม

อตุสาหกรรม

พืน้ฐาน

และการ

เหมอืงแร่

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การจัดตัง้ศนูยข์อ้มลู

ขา่วสารของ 

กรมอตุสาหกรรม

พืน้ฐาน

และการเหมอืงแร่

เพือ่รองรับสทิธขิองประชาชนในการไดรั้บทราบ 

และเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครอง

ของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่

ตามทีก่ฎหมายบญัญัติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.oic.go.th/

INFOCENTER19/1930/

ตามบทบญัญัตแิหง่ พ.ร.บ.

ขอ้มลู

ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

https://www.dip.go.th/th/suggest
https://www.dip.go.th/th/suggest


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

5
กระทรวง

อตุสาหกรรม

กรม

อตุสาหกรรม

พืน้ฐาน

และการ

เหมอืงแร่

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน 

ระบบจัดสรรรายได ้

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร และการ

มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.dpim.go.t

h/eservice-

eservice/index

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาต

เป็นการลดสนิบน

6
กระทรวง

อตุสาหกรรม

กรม

อตุสาหกรรม

พืน้ฐาน

และการ

เหมอืงแร่

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การเปิดชอ่งทางรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่รองรับสทิธขิองประชาชนในการเสนอเรือ่งราว

รอ้งทกุขต์อ่หน่วยงานภาครัฐ ฟ้องหน่วยงานภาครัฐ

เกีย่วกบัการด าเนนิงานตามภารกจิและบคุลากร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dpim.go.t

h/petition

ตามรัฐธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

และกฎหมาย 

กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่

- พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

พ.ศ. 2546

- พระราชกฤษฎกีาวา่ดดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562

- ระเบยีบส านักนากรัฐมนตรวีา่

ดว้ย

การจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์

พ.ศ. 2552

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ที ่เป็นไปตาม

ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิระยะที ่3 (พ.ศ. 

2560-2564)

7
กระทรวง

อตุสาหกรรม

การนคิม

อตุสาหกรรม

แหง่ประเทศ

ไทย

(กนอ.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานอนุมตั ิ

อนุญาตดา้นตา่งๆ

- อ านวยความสะดวกผูรั้บบรกิาร

- ลดการใชด้ลุพนิจิของเจา้หนา้ที่

- ลดชอ่งทางการตดิตอ่สว่นตวัทีอ่าจน าไปสูช่อ่งทาง

การตดิสนิบน

- เพิม่ความเทา่เทยีมในการรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://epp-

ent.ieat.go.th/epp/

8
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลภายในหน่วยงาน และ

บคุคล

ภายนอกสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

ผา่นชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.oie.go.th/

complaint/page2.html

9
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

อตุสาหกรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

กลาง

กระทรวงอตุสาหกรรม

(I-Dee)

ประชาชน/เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน และ

ตดิตามหรอืยกเลกิเรือ่งรอ้งเรยีนได ้รวมทัง้ เพือ่

อ านวยความสะดวกตอ่เจา้หนา้ทีใ่นตดิตามการ

ด าเนนิงาน

เรือ่งรอ้งเรยีนและเหตภุาวะฉุกเฉนิจากการประกอบ

กจิการโรงงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://i-

dee.industry.go.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

10
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

อตุสาหกรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบสารสนเทศเพือ่

บรหิารจัดการ

ศนูยข์อ้มลูกลาง 

(i-Industry)

1 บรูณาการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูจากหน่วยงาน

ภายนอกกระทรวงอตุสาหกรรมและหน่วยงาน

ภายใตส้งักดักระทรวงอตุสาหกรรม

2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการ

ศนูยก์ลางขอ้มลู เพือ่จัดการขอ้มลูของหน่วยงาน

ภายใตส้งักดักระทรวงอตุสาหกรรมส าหรับการน าไป

วเิคราะหข์อ้มลู

ทัง้ในภาพรวม เชงิลกึและเชงิพืน้ที่

3 ยกระดบัการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หส้ามารถ

อ านวยความสะดวกในการบรกิารประชาชนและ

ผูป้ระกอบการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://i.industry.go.t

h

11
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

อตุสาหกรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบช าระเงนิกลาง

กระทรวงอตุสาหกรรม

(Digital Payment)

เพือ่ใหบ้รกิารอ านวยความสะดวกแกผู่ป้ระกอบการ

ในการช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีและสามารถออก

ใบเสร็จ

รับเงนิอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดยผา่นชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://epayment.ind

ustry.go.th/

12
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

มาตรฐาน

ผลติภัณฑ ์

อตุสาหกรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ
ผูรั้บบรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tisi.go.th

/website/service/docti

si

13
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

มาตรฐาน

ผลติภัณฑ ์

อตุสาหกรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-License ใน

กระบวนงานยืน่ค าขอ

ใบอนุญาต

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

และประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารไดท้กุที่

ทกุเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://itisi.go.th/e-

license/

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาต

เป็นการลดสนิบน

14
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

มาตรฐาน

ผลติภัณฑ ์

อตุสาหกรรม

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การท า NSW ใน

กระบวนงานระบบ

น าเขา้

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

และประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารไดท้กุที่

ทกุเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://nsw.tisi.go.th/

TISINSW/trader_login.

php

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาต

เป็นการลดสนิบน

15
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

มาตรฐาน

ผลติภัณฑ ์

อตุสาหกรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Surveillance

 ระบบตรวจตดิตาม

ออนไลน์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

และประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารไดท้กุที่

ทกุเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://appdb.tisi.go.t

h/bigdata/itisi-

trader/public/login

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาต

เป็นการลดสนิบน

16
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

มาตรฐาน

ผลติภัณฑ ์

อตุสาหกรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Payment 

การจา่ยเงนิ

ผา่นอเิล็กทรอนกิส์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

และประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารไดท้กุที่

ทกุเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://appdb.tisi.go.t

h/tis_devs/p16_paym

entcheck/check_paym

ent.php

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร

เป็นการป้องกนัและลดการรับ

สนิบน

17
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

สง่เสรมิ

วสิาหกจิ

ขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

ในการด าเนนิงานของ

ส านักงานสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

รับฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะรวมถงึการมสีว่น

ร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หน่วยงานภายใน และ

หน่วยงานภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sme.go.t

h/upload/mod_downl

oad/download-

20200615072449.P

DF

https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200615072449.PDF
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200615072449.PDF
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

18
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

สง่เสรมิ

วสิาหกจิ

ขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้งของ

ส านักงานสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดขุอง

ส านักงานฯ เป็นไปอยา่งถกูตอ้งโปร่งใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sme.go.t

h/upload/mod_downl

oad/download-

20200612031935.P

DF

19
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

สง่เสรมิ

วสิาหกจิ

ขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ของส านักงานสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

1.ก าหนดชอ่งทางทีป่ลอดภัยและเป็นความลับ

ส าหรับบคุลากรและบคุคลภายนอกในการรอ้งเรยีน

และแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทจุรติ

 2.คุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิ

และการทจุรติ

 3.มรีะบบและแนวทางการด าเนนิการส าหรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนและเบาะแสเกีย่วกบัการกระท าผดิและการ

ทจุรติ

 4.ก าหนดแนวทางการด าเนนิการทางวนัิย ทาง

ปกครอง และทางกฎหมาย

 5.เพือ่ปราบปรามไมเ่กดิการกระท าผดิและการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sme.go.t

h/upload/mod_downl

oad/download-

20200612031955.P

DF

20
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

สง่เสรมิ

วสิาหกจิ

ขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบนของ

ส านักงานสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

1.ก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการ

ป้องกนัการใหห้รอืรับสนิบน

 2.ก าหนดแนวทางการรับคา่รับรองหรอืของขวญั

ของผูบ้รหิารและบคุลากรของส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sme.go.t

h/upload/mod_downl

oad/download-

20200612032017.P

DF

21
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

สง่เสรมิ

วสิาหกจิ

ขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวมของ

ส านักงานสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

ก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกนั

การขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัสว่น

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sme.go.t

h/upload/mod_downl

oad/download-

20200612032059.P

DF

22
กระทรวง

อตุสาหกรรม

ส านักงาน

สง่เสรมิ

วสิาหกจิ

ขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิของ

ส านักงานสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

ก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการก ากบั 

ตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sme.go.t

h/upload/mod_downl

oad/download-

20200612032119.P

DF
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