
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กรม

ประชาสมัพัน

ธ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหม้กีารรับช าระ

คา่บรกิารเชา่เวลาออกอากาศ

ของสถานวีทิยโุทรทัศน์ และ

สถานวีทิยกุระจายเสยีงของ

กรมประชาสมัพันธ ์โดยวธิโีอน

เขา้บัญชธีนาคาร

เพือ่การป้องกันมใิหเ้กดิความสุม่เสีย่งใน

การกระท าทจุรติ จงึก าหนดมาตรการใหม้ี

การรับช าระคา่บรกิารเชา่เวลาออกอากาศ

ของสถานวีทิยโุทรทัศน์ และสถานี

วทิยกุระจายเสยีงของกรมประชาสมัพันธ์ 

โดยวธิโีอนเขา้บัญชธีนาคาร เนือ่งจากการ

รับช าระเป็นเงนิสด อาจมคีวามสุม่เสีย่งตอ่

การทจุรติดังนี้

 1. เจา้หนา้ทีอ่าจน าเชค็ไปขึน้เงนิ/น าฝาก

เงนิเขา้บัญชตีนเอง แลว้น าไปใชส้ว่นตัว

 2. กรณีช าระเป็นเงนิสดมคีวามสุม่เสีย่งใน

กรณีเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบอาจน าเงนิไป

ใชส้ว่นตัว ในพฤตกิรรมดังนี ้

 - รับเงนิแลว้ไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิใหแ้ก่

ผูรั้บบรกิาร

 - ออกใบเสร็จรับเงนิแลว้ แตน่ าเงนิสง่ไม่

ครบถว้นตามใบเสร็จรับเงนิทีอ่อก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://hq.prd.go.th/personnel/dow

nload/article/article_20210430104

603.pdf

การเรยีกเก็บและการช าระคา่บรกิาร 

  ในการท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง ก าหนดเงือ่นไขการช าระ

คา่บรกิาร ณ สถานทีีใ่หบ้รกิาร ส านักประชาสมัพันธเ์ขต 

หรอืกองคลัง โดยผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิัตหินา้ทีใ่นการ

เรยีกเก็บคา่บรกิารรับผดิชอบเรยีกเก็บคา่บรกิารตาม

สญัญาหรอืขอ้ตกลง ซึง่ผูรั้บบรกิารมกีารช าระคา่บรกิาร ๓ 

รปูแบบ ไดแ้ก่

 1. โอนเงนิเขา้บัญชธีนาคาร

 2. เชค็ กรณีเป็นเชค็เงนิสด อาจมคีวามสุม่เสีย่ง จงึควรรับ

เป็นแคชเชยีรเ์ชค็ (จะออกใบเสร็จใหแ้กผู่รั้บบรกิาร 

ตอ่เมือ่สามารถน าเชค็ไปขึน้เงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้)

 3. เงนิสด (เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบในการรับช าระเงนิ

คา่บรกิาร) 

  - รับเงนิแลว้ไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ 

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ แตน่ าสง่เงนิไมค่รบถว้นตาม

ใบเสร็จรับเงนิทีอ่อกใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

2
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

สนับสนุนการจัดการเรือ่งรอ้ง

ทกุข ์รอ้งเรยีน กอ.รมน.

เพือ่ให ้กอ.รมน. มรีะเบยีบในการรวบรวม

และจัดการขอ้รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน รวมทัง้

ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเห็น เพือ่ให ้

สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง

เหมาะสมและทันเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://oig.isoc.go.th/news

3
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลูสรปุผล การ

ตรวจสอบภายในประจ าปี

ลดปัญหาขอ้บกพรอ่งจากการปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหห้น่วยสามารถปฏบิัตงิานตามกฎ

และระเบยีบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://oig.isoc.go.th รอบการประเมนิ 12 เดอืน

4
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประกันคณุภาพงาน

ตรวจสอบภายในภาครัฐ

สง่เสรมิใหก้ารด าเนนิการของสว่นราชการ

มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล มกีาร

ก ากับดแูล การบรหิารความเสีย่งและการ

ควบคมุทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ

สอดคลอ้งกับการบรหิารงานภาครัฐ ไปสู่

การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://oig.isoc.go.th/cs/internet/inte

rnet/โครงการเสรมิสรา้ง.html
รอบการประเมนิ 5 ปี/ครัง้

5
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิ

ในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ

 การคลัง

สง่เสรมิการปฏบิัตงิานดา้นการเงนิ การ

คลังในภาพรวมของสว่นราชการใหม้ี

ประสทิธภิาพ โดยยกยอ่งเชดิชสูว่น

ราชการทีป่ฏบิัตติามกฏ ระเบยีบ และมี

ความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://oig.isoc.go.th/cs/internet/inte

rnet/โครงการเสรมิสรา้ง.html

เป็นรางวลัสง่เสรมิการท างานอยา่งปรง่ใส เสรมิสรา้งธรร

มาภบิาล

6
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ย

อเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชน

สามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูการจัดซือ้จัด

จา้ง และพัสดภุาครัฐไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง ครบถว้น ท่ัวถงึ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.isoc.go.th

http://www.gprocurement.go.th

https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

7
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิารงานการเงนิการ

คลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส ์

(GFMIS)

เป็นเครือ่งมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารงานการคลังภาครัฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.gfmis.go.th

8
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การคัดเลอืกนายทหารประทวน 

สง.ปรมน.ทบ. ประจ าปี (บรรจุ

ปฏบิัตงิานใน กอ.รมน.)

เพือ่คัดเลอืกบคุคลเขา้บรรจเุป็นนายทหาร

ประทวน สง.ปรมน.ทบ. มาชว่ยปฏบิัต ิ

หนา้ทีใ่น กอ.รมน. ผา่นกระบวนการ

ขัน้ตอนตามระเบยีบทางราชการทีก่ าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
ยดึถอืตามระเบยีบการรับคัดเลอืกฯ โดยมคีณะกรรมการ

การสอบคัดเลอืกฯ ก ากับดแูลในแตล่ะขัน้ตอน

9
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การจัดการองคค์วามรู ้

(Knowledge Management) 

ของหน่วย

เพือ่ไดน้ า KM เผยแพรข่ัน้ตอนการปฏบิัต ิ

ตามใหผู้ม้ารับต าแหน่งใหมแ่ละบคุคล

ท่ัวไปไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://opm.isoc.go.th เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึทางเว็บไซต์

10
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มั่นคง

ภายใน

ราชอาณาจัก

ร (กอ.รมน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เปิดชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนงาน

ดา้นสทิธกิ าลังพล จากชอ่งทางการรับ

เรือ่งของ กอ.รมน.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://opm.isoc.go.th เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึทางเว็บไซต์

11
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

บรษัิท อส

มท จ ากัด 

(มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบขอ้เสนอแนะ/รอ้งเรยีน

- เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเห็น ค าแนะน า-ตชิม ของลกูคา้/

ผูช้ม/ผูฟั้ง ตลอดจนเรือ่งเรยีนของผูท้ี่

ไดรั้บผลกระทบอันเนือ่งมาจากการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่หรอืหน่วยงาน

ในสงักัด บมจ. อสมท

'- เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเห็น ค าแนะน า-ตชิม และขอ้มลูการ

รอ้งเรยีนมาปรับปรงุ หรอืพัฒนามาตรญาน

การใหบ้รกิารใหม้คีณุภาพมากขึน้ 

ตลอดจนเพือ่ป้องกันปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้

ในอนาคต

'- เพือ่เป็นอนวทางปฏบิัตใินการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนของผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบ

อยา่งโปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

โดยมขีัน้ตอนการด าเนนิการทีช่ดัเจนและ

มปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน เว็บไซต:์ VOC.mcot.net

ชอ่งทางการรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็น ค าแนะน า-ตชิม

 และขอ้รอ้งเรยีน โทรศัพท:์ ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

02-2016392-3 (ในเวลาท าการ) วนัจันทร-์วนัศกุร ์(เวลา 

09.00-17.00 น.)

โทรสาร: ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 02-246-1866

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(Email):

'- voc@mcot.net

'- ia@mcot.net

'- director@mcot.net

เว็บไซต:์ VOC.mcot.net

ไปรษณีย:์ ฝ่ายสือ่สารองคก์ร บรษัิท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) เลขที ่63/1 ถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310

สือ่มวลชน (New Clipping)

เว็บไซตศ์นูยบ์รกิารประชาชน ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตร:ี http://opm.1111.go.th

12
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

เพือ่เป็นมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน และแกไ้ข

ขอ้ควรปรับปรงุจากปีทีผ่า่นมา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/risk-

detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG2

2Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q

09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o

3Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

13
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/finance-risk-

detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%3Q

&cID=Mmu0ATx4rQV%3Q&kID=n

KW4Mt%3Q%3Q&mm=nGS4AN

%3Q%3Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

14
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร

เป็นการแสดงเจตจ านงในการตอ่ตา้นการ

ทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/plan.php?W

P=qUOco3uCpWOghKstGREgFJ

qeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJst

qREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5q

BOcpUui

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

15
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการทจุรติ

แผนการป้องกันการทจุรติประจ าปีทีไ่ด ้

จัดท าขึน้เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการให ้

ความส าคัญในดา้นความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/plan.php?W

P=qUOco3uCpWOghKstGREgFJ

qeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJs

tqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5

qBOcpUui

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต ์เป็นขอ้มลู

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนการจา่ยเงนิคา่ใบสมัคร

เป็นการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่อ านวยความ

สะดวกตอ่ประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

17
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มสีว่นรว่มตอ่การด าเนนิงานของ

สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์าร

มหาชน)

เป็นมาตรการเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่น

รว่ม
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/plan.php?W

P=qUOco3uCpWOghKstGREgFJ

qeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJst

qREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5q

BOcpUui

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

18
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เครือ่งมอืการด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกับการทจุรติ
เป็นคูม่อืในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/risk-

detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG2

2Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20m

q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7

o3Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

19
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นขัน้ตอนในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/upload/risk/fi

le/file-20212302-1614056182-

633.png

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

20
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tpqi.go.th/contactus.ph

p#loadContactUsMain
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

21
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tpqi.go.th/contactus.ph

p#loadContactUsMain
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

22
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ
ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/%e0%b8%

8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0

%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%

b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0

%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%

87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0

%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%

ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0

%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%

87%e0%b9%80/

เป็นการเพิม่ชอ่งทางการรอ้งเรยีน ใหก้ารบรหิารจัดการขอ้

รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ

23
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เผยแพรก่ารบรหิารจัดการ

จัดซือ้จัดจา้ง
ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/category/%

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/

เผยแพรแ่ผนการจัดซือ้จัดจา้ง ประกาศเชญิชวนประกาศผู ้

ชนะ สญัญจา้ง รายงานการจัดซือ้จัดจา้ง เพือ่ความโปรง่ใส

https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcAKtjpQygZKqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%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/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

24
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง
ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/management/pub/pub_Pur

chase.pdf

เป็นมาตการทีใ่หม้กีารเผยแพรก่ารบรหิารจัดการจัดซือ้จัด

จา้ง

25
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บังคับจรยิธรรมความโปรง่ใส

การบรหิารงานของผูบ้รหิาร 

และผูป้ฏบิัตงิาน

ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/management/rules/ethics25

59.pdf

เป็นการก าหนดจรยิธรรมการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิาร และ

ผูป้ฏบิัตงิาน

26
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บังคับเกีย่วกับการรอ้งเรยีน 

และรอ้งทกุข์

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการใหม้ี

ความพงึพอใจตอ่ผูรั้บบรกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/management/rules/complai

n2559.pdf

บรหิารจัดการรับเรือ่งรอ้งเรยีนจากเจา้หนา้ที ่และ

ผูรั้บบรกิาร

27
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบแนวทางการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ การสอบสวน

ผูก้ระท าผดิวนัิยผูป้ฏบิัตงิาน

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง 

 ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/management/method/meth

od-fact.pdf

เป็นการก าหนดแนวทางการหลักเกณฑ์ วธิกีารตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ การสอบสวนของผูป้ฏบิัตงิาน

28
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบ บจธ.วา่ดว้ยการ

บรหิารงานบคุคล พ.ศ.2557

ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานดว้ยความซือ่สตัย์ 

สจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/manageperson/method/met

hod_msg_person.pdf

เป็นการก าหนดวนัิย การลงโทษ การรอ้งทกุข ์การอทุธรณ์

ของผูป้ฏบิัตงิาน

29
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศคูม่อืการจัดการตอ่ขอ้

รอ้งเรยีนทีเ่กยีวกับการทจุรติ

ของผูป้ฏบิัตงิาน

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง 

 ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/management/pub/1305202

1165507.pdf

เป็นการเพิม่ชอ่งทางการรอ้งเรยีน ใหก้ารบรหิารจัดการขอ้

รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ เป็นการก าหนดแนวทางการ

หลักเกณฑ ์วธิกีารจัดการตอ่ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กยีวกับการ

ทจุรติของผูป้ฏบิัตงิานของ บจธ.

30
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายการตอ่ตา้นการ

รับสนิบนหรอืผลประโยชน์

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง 

 ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/management/pub/1305202

1165412.pdf

เป็นการประกาศเจตนารมณ์รว่มกันระหวา่งผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีใ่นการป้องกันการทจุรติ

31
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีไ่ดรั้บการประเมนิผล

การปฏบิัตานและใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็น

ธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/manageperson/pub/polycy_

person63.pdf

เป็นการประเมนิผลการปฏบิัตงิานและใหผ้ลตอบแทนที่

เป็นธรรมแกผู่ป้ฎบิัตงิาน

https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/ethics2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/ethics2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/ethics2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/complain2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/complain2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/complain2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/method/method-fact.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/method/method-fact.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/method/method-fact.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/method/method_msg_person.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/method/method_msg_person.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/method/method_msg_person.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165507.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165507.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165507.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165412.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165412.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165412.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/polycy_person63.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/polycy_person63.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/polycy_person63.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

32
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการใหร้างวลัะ

และลงโทษผูก้ระท าผดิวนัิย

เพือ่ใหร้างวลัเจา้หนา้ทีท่ีก่ระท าความดี 

และใหบ้ทลงโทษกับเจา้หนา้ทีท่ีก่ระท า

ความผดิวนัิย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/manageperson/pub/O27_a

ward_punish.pdf

เป็นมาตรการสง่เสรมิยกยอ่งบคุลากรทีป่ฏบิัตหินา้ทีด่เีดน่ 

มคีณุธรรม จรยิธรรม และมมีาตรการลงโทษผูก้ระท าผดิวนัิย

33
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบัน

บรหิาร

จัดการ

ธนาคารทีด่นิ

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการในการบรหิาร

ผลการปฏบิัตงิานและการ

ด าเนนิการกับผูป้ฏบิัตงิานผูม้ี

ผลสมัฤทธิก์ารปฏบิัตงิานต า่

เพือ่เป็นแนวทางใหก้ารพจิารณาใหค้ณุ

หรอืโทษตอ่ผูป้ฏบิัตงิานตามผลสมัฤทธิ์

การปฏบิัตงิาน ใหเ้กดิความโปรง่ใส เป็น

ธรรม และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.labai.or.th/file_downlo

ad/law/manageperson/pub/m_opar

ation_staff.pdf

เป็นการก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานใหม้คีวามชดัเจนและโปรง่ใส

34
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง ส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2021/01/risk-

SOC-2564.pdf

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีดก้ าหนดรายการความ

เสีย่งทีม่โีอกาสเกดิการทจุรติ ในแผนบรหิารความเสีย่ง 

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รวมจ านวน 7 รายการ ดังนี ้

 1 รายการความเสีย่งระดับส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

จ านวน 2 รายการ ดังนี ้

 1.1 ขอ้มลูระเบยีบวาระการประชมุคณะรัฐมนตรถีกูเปิดเผย

ในขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 1.2 การจัดซือ้จัดจา้งไมเ่ป็นไปตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. รายการความเสีย่งระดับกอง กลุม่ ศนูย ์จ านวน 5 

รายการ ไดแ้ก ่

 2.1 การน าขอ้มลูเกีย่วกับภารกจิส าคัญของส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 

 2.2 เรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรทีีม่ชีัน้ความลับถกูเปิดเผยแก่

บคุคลภายนอก หรอืผูไ้มม่หีนา้ทีต่อ่เรือ่งนัน้ 

 2.3 การเรยีกรับประโยชนจ์ากการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร

ในภารกจิของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 2.4 การทจุรติในการปฏบิัตงิานการขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

 2.5 การรอ้งเรยีนเกีย่วกับด าเนนิการดา้นวนัิยไมโ่ปรง่ใส

35
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีดก้ าหนด

แนวทางการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรมีคีวาม

โปรง่ใส เกดิประโยชนส์งูสดุแกห่น่วยงาน 

และสอดคลอ้งกับหลักการตามมาตรา 8 

ของพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 คอื 

ความคุม้คา่ โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2019/07/O44_180

662-1.pdf

https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/O27_award_punish.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/O27_award_punish.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/O27_award_punish.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/m_oparation_staff.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/m_oparation_staff.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/m_oparation_staff.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/risk-SOC-2564.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/risk-SOC-2564.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/risk-SOC-2564.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O44_180662-1.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O44_180662-1.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O44_180662-1.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แบบรายงานการรับของขวญั

หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

เป็นเครือ่งมอืก ากับการปฏบิัตติามประกาศ

 No gift policy
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2021/04/%E0%B

9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A

%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%E0

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

%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD

%E0%B8%87%E0%B8%82%E0

%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8

%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3

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

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

%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2

%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0

%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8

%B7%E0%B9%88%E0%B8%99

%E0%B9%83%E0%B8%9464.do

c
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางวธิกีารรับขอ้รอ้งเรยีน 

และพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน

เกีย่วกับจรยิธรรมขา้ราชการพล

เรอืน พนักงานราชการ และ

ลกูจา้งประจ าในสงักัดส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรแีละ

มาตรการคุม้ครองผูป้ฏบิัตงิาน

เป็นแนวทางด าเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

และเป็นมาตราการในการคุม้ครอง

ผูป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2019/07/O45_ann

ouce_ethics.pdf

38
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแสดงความคดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับภารกจิ

ของส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอกสามารถ

แสดงความคดิเห็นตอ่การด าเนนิงานตาม

อ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิของหน่วยงาน

ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ เพือ่เปิดโอกาส

ใหม้สีว่นรว่ม และสง่เสรมิความโปรง่ใสใน

การด าเนนิการของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.soc.go.th/?page_id=1

5783

39
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนต

รี

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืป้องกันผลประโยชนทั์บ

ซอ้นของส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการ

แยกผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชน์

สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://spm.thaigov.go.th/FILERO

OM/spm-

thaigov/DRAWER021/GENERAL/

DATA0000/00000188.PDF

40
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนต

รี

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืแนวทางปฏบิัต ิเรือ่ง การ

รับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด

โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที่

ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นสงักัดส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรมีคีวามเขา้ใจในประกาศเรือ่ง

 หลักเกณฑก์ารรับทรัพยส์นิหรอืประโยชน์

อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้พนักงานของ

รัฐพ.ศ. 2563 โดยงา่ย และสามารถน าไป

ปฏบิัตไิดอ้ยา่งสะดวกอันจะน าไปสูก่าร

ปฏบิัตริาชการทีโ่ปรง่ใส สจุรติและ

ปราศจากการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://spm.thaigov.go.th/FILERO

OM/spm-

thaigov/DRAWER021/GENERAL/

DATA0000/00000882.PDF

41
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนต

รี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

เจา้หนา้ทีข่องส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานในการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติใน สลน. มขีัน้ตอน 

กระบวนการและแนวทางปฏบิัตทิีช่ดัเจน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://spm.thaigov.go.th/FILERO

OM/spm-

thaigov/DRAWER021/GENERAL/

DATA0000/00000295.PDF

42
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนต

รี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกับ

ผลประโยชนส์ว่นรวมของส านัก

เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิปัญหาการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบขึน้ในหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://spm.thaigov.go.th/FILERO

OM/spm-

thaigov/DRAWER021/GENERAL/

DATA0000/00000469.PDF

https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O45_annouce_ethics.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O45_annouce_ethics.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O45_annouce_ethics.pdf
https://www.soc.go.th/?page_id=15783
https://www.soc.go.th/?page_id=15783
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

43
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนต

รี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มสีว่นรว่ม ของส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

เพือ่ความรว่มมอืทีด่ใีนการด าเนนิการตาม

ภารกจิของ สลน.
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://spm.thaigov.go.th/FILERO

OM/spm-

thaigov/DRAWER021/GENERAL/

DATA0000/00000472.PDF

44
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักขา่ว

กรอง

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การปลกูฝังและบม่เพาะแนวคดิ

การเป็นขา้ราชการทีด่ี

สง่เสรมิการรับรูแ้ละสรา้งจติส านกึของ

บคุลากรใหต้ระหนักและใหค้วามส าคัญ

กับการรว่มมอืกันตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้

รับรูต้อ่โทษภัยของการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

45
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักขา่ว

กรอง

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลูดา้นการ

บรหิารงานบคุคล การบรหิาร

งบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง

สง่เสรมิวฒันธรรมสจุรติและปลกูฝัง

จติส านกึ เรง่สรา้งการรับรูข้องบคุลากรใน

หน่วยงานใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนสามารถแยกแยะระหวา่งผลปะ

โยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

46
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักขา่ว

กรอง

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมสรา้งการมสีว่นรว่มใน

การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 

และตอ่ตา้นการทจุรติใน

หน่วยงาน

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหม้ทัีศนคติ

ในการปฏบิัตงิานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

47
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักขา่ว

กรอง

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การสง่เสรมิการท าความดี 

ซือ่สตัยส์จุรติ มจีติส านกึ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รคณุธรรมและ

ตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้ยกระดับธรรมาภิ

บาลในการบรหิารจัดการเชงิรกุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

48
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักขา่ว

กรอง

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การปรับปรงุคูม่อืการปฏบิัตงิาน
เสรมิสรา้งการรับรู ้สรา้งความเขา้ใจ สรา้ง

ความโปรง่ใส เพือ่ป้องกันการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

49
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักขา่ว

กรอง

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การสือ่สารสาธารณะเชงิ

สรา้งสรรค์

สรา้งนวตักรรม มาตรการ กลไก และ

กระบวนการในการป้องกันเพือ่ยับยัง้การ

ทจุรติ และยกระดับการประขาสมัพันธ์

ภายในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

50
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักขา่ว

กรอง

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การสรา้งเครอืขา่ย NIA Integrity

 and Transparency

เสรมิสรา้งพลังการมสีว่นรว่มของบคุลากร

ภายใน สรา้งความตืน่ตัวในการรว่มกัน

ตอ่ตา้นการทจุรติ บรูณาการการท างาน

ภายในส านักขา่วกรองแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

51
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิสว่นราชการตาม

มาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิัตริาชการ

1. เพือ่ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของ

สว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุ

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ โดย

มุง่เนน้นการขับเคลือ่นเป้าหมายตาม

ยทุธศาสตรช์าต ิแผนแมบ่ทฯ แผนการ

ปฏริปูประเทศ และแผนระดับชาตอิืน่ ๆ 2. 

เพือ่เผยแพรผ่ลการด าเนนิงานและผลการ

ประเมนิของสว่นราชการใหก้ับผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง และประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://esar.opdc.go.th/

1. ประเมนิสว่นราชการในสงักัดฝ่ายบรหิาร ปีละ 1 ครัง้ รอบ

 12 เดอืน (1 ต.ค. - 30 ก.ย.) 2. ผูป้ระเมนิประกอบดว้ย 1) 

เลขาธกิาร ก.พ.ร. (ประเมนิเบือ้งตน้) 2) รัฐมนตรวีา่การหรอื

รัฐมนตรชีว่ยวา่การ และ 3) นายกรัฐมนตร ีรอง

นายกรัฐมนตร ีหรอืรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี

52
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.
การประเมนิตา่ง ๆ

การตรวจสอบและประเมนิผล

ภาคราชการ

1. เพือ่ใชใ้นการตดิตาม ตรวจสอบประเด็น

 Agenda ส าคัญของภาครัฐ 2. เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการตรวจสอบและ

ประเมนิผลภาคราชการของ ค.ต.ป. และ 

อ.ค.ต.ป. คณะตา่ง ๆ โดยเชือ่มโยงขอ้มลู

ระหวา่งกัน รวมทัง้เป็นขอ้มลูทีทั่นสมัยและ

เป็นปัจจบุัน 3. เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

และผลการด าเนนิงานของ ค.ต.ป. / อ.

ค.ต.ป. ใหแ้กผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://paec.opdc.go.th/

เปิดใหบ้รกิารแกค่ณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล

ภาคราชการ ไดแ้ก ่ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป. คณะตา่ง ๆ และ ค.

ต.ป. ประจ ากระทรวง เขา้มารายงานผลการด าเนนิงานและ

สบืคน้ขอ้มลูประกอบการปฏบิัตงิาน

53
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

คูม่อืการประเมนิสว่นราชการตา

มาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิัตริาชการของจังหวดั

 ประจ าปังบประมาณ

เป็นเครือ่งมอื/กรอบทีใ่ชส้นับสนุนการ

ท างานของจังหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพ มี

มาตรฐาน และเกดิความธรรมในการ

ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของจังหวดั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.opdc.go.th/content/filel

ist/MTM2

https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://esar.opdc.go.th/
https://paec.opdc.go.th/
https://www.opdc.go.th/content/filelist/MTM2
https://www.opdc.go.th/content/filelist/MTM2


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

54
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการรายงานผลการ

ประเมนิสว่นราชการ (จังหวดั) 

eSAR : Electronic Self 

Assessment Report

เป็นระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีจั่งหวดัใช ้

รายงานผลการประเมนิสว่นราชการตาม

มาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการ

ปฏบิัตริาชการของจังหวดั ประจงีบปะมาณ

 ซึง่สรา้งความโปรง่ใส มมีาตรฐาน ลด

ขัน้ตอน/เอกสาร และลดการใชด้ลุพนิจิใน

การรายงานและการตรวจประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการของจังหวดั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://esar.opdc.go.th/officer/auth
ใชอยูใ่นปัจจบุัน ควบคูก่ับการพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข ึน้

55
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางการจัดสว่นราชการใน

ภมูภิาค

เพือ่ใหส้ว่นราชการใชเ้ป็นแนวทางในการ

จัดสว่นราชการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับ

บทบาทภารกจิ มขีัน้ตอนการปฏบิัตทิี่

ชดัเจน และลดการใชด้ลุพนิจิของสว่น

ราชการและส านักงาน ก.พ.ร.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.opdc.go.th/content/filel

ist/Mjlx

ใชอยูใ่นปัจจบุัน ควบคูก่ับการพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข ึน้

56
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โมเดลการเสรมิสรา้งความ

ซือ่ตรงในภาครัฐของประเทศ

ไทย (พัฒนามาจากโมเดลของ 

OECD)

เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มความซือ่ตรงใน

ภาครัฐซึง่จะน าไปสูก่ารจัดท านโยบาย

สาธารณะดา้นความซือ่ตรงในการ

บรหิารงานภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้

เพิม่ขดีสมรรถนะดา้นความซือ่ตรงใน

ภาครัฐใหแ้กข่า้ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.opdc.go.th/content/vie

wbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZU

RVPD#book/

57
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืกระประเมนิสถานะ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐสามารถประเมนิ

สถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได ้

ดว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
file:///C:/Users/admin/Downloads/P

MQA4.0Mannual%20(5).pdf

เป็นกลไกทีท่ าใหห้น่วยงานไดม้กีารวเิคราะหถ์งึชอ่งวา่ง

และโอกาสในการพัฒนา โดยเป็นการประเมนิระบบบรหิาร

ของหน่วยงานภาครัฐในเชงิบรูณาการทีม่กีารเชือ่มโยง

ยทุธศาสตรข์องหน่วยงานกับเป้าหมายและทศิทางของ

การพัฒนาประเทศ

58
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เกณฑค์ณุภาพกระบรหิาร

จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐน าไปใชเ้ป็น

แนวทางในการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร

จัดการของหน่วยงานสูร่ะดับมาตรฐานสากล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
file:///C:/Users/admin/Downloads/

เกณฑP์MQA2562%20(2).pdf

เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์าร

ของหน่วยงานภสครัฐ ตามวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

59
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการ

เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูและเผยแพรคู่ม่อื

ส าหรับประชาชนในการอนุมัตอินุญาต ซึง่

เป็นการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตกิาร

อ านวยความสะดวกในการพจิารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท า

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถงึขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิาร ระยะเวลาการใหบ้รกิารรายการ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึชอ่งทางการ

ใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครัฐ อยา่ง

ชดัเจน และสามารถเตรยีมความพรอ้มกอ่น

รับบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.info.go.th/
เป็นความรว่มมอืกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทัิล

(องคก์ารมหาชน) กับหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

60
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบการใหบ้รกิารภาครัฐแกน่ติ ิ

บคุคลแบบเบ็ดเสร็จทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(Biz Portal)

ระบบการใหบ้รกิารภาครัฐแกบ่คุคลแบบ

เบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนกิส ์เป็นระบบ

แพลตฟอรม์ดจิทัิลกลางในการขออนุมัต ิ

อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนกิส ์

ใหค้รอบคลมุการออกหนังสอืรับรอง 

ใบอนุญาต หรอืเอกสารตา่ง ๆ ซึง่

ด าเนนิการใหบ้รกิารใบอนุญาตใหส้ามารถ

ใหบ้รกิารขออนุมัต ิอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ

ทางอเิล็กทรอนกิสท์ีม่คีวามสะดวก งา่ย 

และเชือ่ถอืได ้สามารถเชือ่มโยงระบบ

ฐานขอ้มลูและระบบการใหบ้รกิารทาง

อเิล็กทรอนกิสข์องหน่วยงานทีม่ขีอ้มลู

อเิล็กทรอนกิสแ์ละมคีวามพรอ้มให ้

เชือ่มโยงได ้และสามารถเชือ่มโยงเขา้กับ

แพลตฟอรม์กลางตา่ง ๆ ของภาครัฐหรอื

ภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://biz.govchannel.go.th/
เป็นความรว่มมอืกับส านักงานหัฒนารัฐบาลดจิทัิล

(องคก์ารมหาชน) กับหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

https://esar.opdc.go.th/officer/auth
https://www.opdc.go.th/content/filelist/Mjlx
https://www.opdc.go.th/content/filelist/Mjlx
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZURVPD#book/
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZURVPD#book/
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZURVPD#book/
https://www.info.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

61
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงานก

พร.

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ

 ประเภทยกระดับการอ านาย

ความสะดวกในการใหบ้รกิาร

เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหห้น่วยงาน

ภาครัฐยกระดับการใหบ้รกิารเพือ่อ านวย

ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน ทัง้การ

ยกเลกิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีไ่มจ่ าเป็น

หรอืเป็นอปุสรรคตอ่การใหบ้รกิาร ลด

ขัน้ตอน ลดระยะเวลาและน าระบบ

อเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการใหบ้รกิาร ซึง่

สง่ผลใหก้ารบรกิารประชาชนมคีวาม

สะดวก รวดเร็ว ลดคา่ใชจ้า่ย มชีัน้ตอนการ

ใหบ้รกิารทีช่ดัเจนและโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

RSirde9Kboxtskt8n6emwsD-

YS8KMutnd/view?usp=sharing

เป็นรางวลัทีส่ง่สรมิการพัฒนาการใหบ้รกิารของภาครัฐ

ตามคูม่อืส าหรับประชาชน ใหท้ างานงานอยา่งโปรง่ใส

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

62
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

63
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ค าสัง่ส านักงานฯ ที ่78/2563 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างาน

ขับเคลือ่นการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและ

สง่เสรมิคณุธรรมสรา้งความ

โปรง่ใสของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

64
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและการ

สง่เสรมิคณุธรรมสรา้งความ

โปรง่ใส ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา ระยะ 5 

ปี (พ.ศ 2560 - 2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

65
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิัตกิารป้องกัน และ

ปราบปรามการทจุรติและการ

สง่เสรมิคณุธรรม สรา้งความ

โปรง่ใส ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับ

รอบระยะเวลา 6 เดอืน (1 

ตลุาคม 2563 - 31 มนีาคม 2564)

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

66
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ

ในความโปรง่ใส ของการใช ้

ต าแหน่งหนา้ทีแ่ละอ านาจ ของ

ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

67
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรใ่นรปูแบบ 

Infographic

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

68
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรใ่นรปูแบบอืน่ๆ 

นอกเหนอืจาก Infographic

1. แนวทางการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสของ

ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

2. การเสรมิสรา้งแนวทางการ

ปฎบิัตริาชการของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาใหเ้กดิ

ความโปรง่ใสและป้องกันการ

ทจุรติ

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

69
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานขอ้มลูการรอ้งเรยีน

กรณีเกดิการทจุรติและประพฤติ

 มชิอบของเจา้หนา้ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

70
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แบบรายงานความคบืหนา้การ

ด าเนนิงานตอ่ขอ้รอ้งเรยีน กรณี

เจา้หนา้ทีข่องรัฐกระท าการ

ทจุรติในภาครัฐของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

ประจ าเดอืน

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

71
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา (ค าขอ

รอ้งเรยีน เรือ่ง "การทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที ่

ของส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา")

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

72
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับฟังควาเห็นทางกฎหมาย 

(รา่งกฎหมายทีจั่ดใหม้กีารรับฟัง

 หลักเกณฑใ์นการรับฟัง และ

สรปุผลการรับฟังความเห็น)

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

73
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

กระทูแ้สดงความคดิเห็นเรือ่ง

กฎหมาย

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

74
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

1. แผนการปฏบิัตงิานและ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาน พ.ศ. 2564

2. รายงานผลการใชจ้า่ยเงนิ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th

75
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รกฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรก่ารจัดซือ้จัดจา้ง

หรอืการจัดหาพัสดุ

1. ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่ง 

เผยแพร่

2. ประกาศตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับการ

จัดซือ้จัดจา้ง/จัดหาพัสดุ

3.สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง

ประจ าเดอืนตา่งๆ

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.krisdika.go.th
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

76
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รขา้ราชการ

พลเรอืน 

(ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มสีว่นรว่มในการด าเนนิงาน

ส านักงาน ก.พ. มหีนา้ทีเ่สนอแนะและให ้

ค าปรกึษาแกก่ระทรวง กรม เกีย่วกับ

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และแนวทางการ

บรหิารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ จงึตอ้งมี

การใหค้ าปรกึษาแนะน า แลกเปลีย่น

ระหวา่งสว่นราชการกับส านักงาน ก.พ. 

โดยจ าแนกผูรั้บผดิชอบตามกระทรวง/กรม

 อยา่งใกลช้ดิ และสามารถตดิตอ่

ประสานงานไดต้ลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ocsc.go.th/sites/default

/files/attachment/page/aenwthaangk

aaraihphumiiswnaidswnesiiymiiswnr

wm.pdf

77
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รขา้ราชการ

พลเรอืน 

(ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เป็นแนวปฏบิัตทิีก่ าหนดขึน้เพือ่ให ้

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องส านักงาน 

ก.พ. ทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้ง

กับการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติของ

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ. 

สามารถด าเนนิการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน และ

ชว่ยแกไ้ขปัญหาของผูร้อ้งเรยีนไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ocsc.go.th/sites/default

/files/attachment/page/aenwthaangk

aarcchadkaareruuengrngeriiynkaarth

ucchrit.pdf

78
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การปฏบิัตหินา้ที ่ผา่นทางระบบ

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://complaint.ocpb.go.th/

79
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การปฏบิัตหินา้ทีต่าม

แบบฟอรม์ทีส่ามารถดาวน์

โหลดบนเว็บไซต ์สคบ.

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 article_20210323161257.pdf

80
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดแผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ ของ สคบ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นมาตรการในการป้องกันการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 article_20210430142116.pdf

81
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรผ่ลการด าเนนิการ

ตามแผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติของ สคบ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นมาตรการในการป้องกันการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 article_20210426094412.pdf

82
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศหลักเกณฑก์าร

บรหิารทรัพยากรบคุคล

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.ocpb.go.th/

 more_news.php?cid=411

83
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศ สคบ. เรือ่ง 

นโยบายการก ากับดแูลองคก์าร

ทีด่ ีของ สคบ. ประจ าปี

งบประมาณ 2564

เป็นมาตรการในการป้องกันการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/article

 _20210429195133.pdf

84
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแผยแพรคู่ม่อืการจดทะเบยีน

 การประกอบธรุกจิขายตรง

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 article_20191003105410.pdf

85
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแผยแพรคู่ม่อืการจดทะเบยีน

 การประกอบธรุกจิตลาดแบบตรง

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.ocpb.go.th/download/a

rticle/article_20191003105357.pdf

https://complaint.ocpb.go.th/
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=411
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=411
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

86
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รพเิศษ เพือ่

ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางประกาศเกีย่วกับการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

เพือ่แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานจะตอ้ง

ด าเนนิการตามพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2561

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ประกาศจัดจา้ง

http://www.rdpb.go.th/th/News/Last

est-Procurement-c237 

 ประกาศจัดซือ้

http://www.rdpb.go.th/th/News/Last

est-Procurement-c242

87
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รพเิศษ เพือ่

ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่น

เว็บไชตส์ านักงาน กปร.

เพือ่เพิม่ชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไปสามารถ

รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีนมายังศนูยป์ฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.rdpb.go.th/th/Office/Co

mplaint

88
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รพเิศษ เพือ่

ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

กระดานถามตอบในหนา้

เว็บไซตส์ านักงาน กปร.

เพือ่ใหบ้คุคลท่ัวไปสามารถสอบถาม

ขอ้มลูตา่งๆได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.rdpb.go.th/th/webboard

89
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รพเิศษ เพือ่

ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่ส านักงาน 

กปร.

เพือ่แสดงขอ้มลูชอ่งทางการตดิตอ่

ส านักงาน กปร.
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. http://www.rdpb.go.th/th/Office/

ตดิตอ่เรา-c81  2.เบอรโ์ทร 

0-2447-8500-6

  โทรสาร : 0-2447-8562

90
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนีส้นิ กรณีด ารง

ต าแหน่งครบ 3 ปี

เพือ่ตรวจสอบบัญชรีายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิ กรณีด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี เพือ่

ป้องปรามและป้องกันการทจุรติของ

ผูบ้รหิารหน่วยงาน กรณีด ารงต าแหน่งครบ

 3 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.nacc.go.th/category/2

0191125181416109/list?

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตแ์ละบนกระดาน

ทีส่ านักงาน โดยจะมกีารน าลงจากเว็บไซตเ์มือ่เปิดเผย

ครบก าหนด 180 วนั

91
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีบ่ี

โอไอ

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไปสามารถ

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีบ่โีอไอไดโ้ดยตรง แยกไปจาก

ชอ่งทางรอ้งเรยีนเรือ่งท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.boi.co.th/index.php?pa

ge=anticorruption&language=th

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

92
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบตรวจสอบ

สถานภาพเอกสารทาง Internet 

(Doc Tracking)

การใหบ้รกิารผูไ้ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ

ใหส้ามารถตรวจสอบความคบืหนา้ของ

เอกสารทีย่ืน่ตอ่ BOI ไดด้ว้ยตนเอง เพือ่

ลดการพบปะตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงานกอ่ใหเ้กดิความสมัพันธอ์ันดี 

และอาจจะกอ่ใหเ้กดิการทจุรติในภายหลัง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://doctracking.boi.go.th/
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

http://www.rdpb.go.th/th/Office/Complaint
http://www.rdpb.go.th/th/Office/Complaint
http://www.rdpb.go.th/th/webboard
https://www.nacc.go.th/category/20191125181416109/list?
https://www.nacc.go.th/category/20191125181416109/list?
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://doctracking.boi.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

93
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบการยืน่ค า

ขอรับการสง่เสรมิผา่นระบบงาน

สนับสนุนงานสง่เสรมิการลงทนุ 

(e-Investment Promotion)

ระบบยืน่ค าขอรับการสง่เสรมิแบบออนไลน์

 เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการ

ปฏบิัตงิาน เพือ่ลดภาระงานตา้นเอกสาร 

และการขอเอกสารช า้ซอ้นของส านัก เพือ่

ลดการพบปะเจา้หนา้ทีก่ับผูข้อรับการ

สง่เสรมิ อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ เชน่ การ

เลอืกปฏบิัต ิและเรยีกเรยีกรับ

ผลประโยชนห์รอืเรยีกรับคา่ด าเนนิการใน

การพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ รวดเร็วกวา่

ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.boi.go.th/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

94
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการออกบัตร

สง่เสรมิออนไลน์ ระบบงานบัตร

สง่เสรมิ(Promotion Certificate 

System)

เป็นระบบทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ

สามารถยืน่แบบประกอบการขอรับการ

สง่เสรมิออนไลน์ พรอ้มเอกสารทีก่ าหนด

ผา่นระบบงานบัตรสง่เสรมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด ลดการพบปะ

เจา้หนา้ทีก่ับผูข้อรับการสง่เสรมิอาจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติ เชน่ การเลอืกปฏบิัต ิ

และเรยีกเรยีกรับผลประโยชน ์หรอืเรยีก

รับคา่ด าเนนิการในการพจิารณาเป็นกรณี

พเิศษรวดเร็วกวา่ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.boi.go.th/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

95
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการขออนุญาต น า

ชา่งฝีมอืผูช้ านาญการตา่งชาติ

เขา้มาในราชอาณาจักร ดว้ย

ระบบ Single Window for Visa 

and Work Permit

ระบบงาน Single Window for Visa and 

Work Permit เป็นระบบงานใหบ้รกิารแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบ Single Entry ใน

การยืน่ค ารอ้งและเอกสารประกอบการ

พจิารณาแบบออนไลน์ ของทัง้ 3 

หน่วยงานในคราวเดยีว ไดแ้ก ่ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) และ

กรมการจัดหางาน เพือ่อ านวยความ

สะดวกแกผู่ป้ระกอบการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.boi.ge.th/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไชตห์ลักของ

หน่วยงาน

96
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการขอใชส้ทิธิ

ประโยชนท์างดา้นภาษี (e-Tax)

เป็นระบบการยืน่ขอใชส้ทิธแิละประโยชน์

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลแบบออนไลน ์

โดยบรษัิทฯ จะตอ้งด าเนนิการกรอก 

ตรวจสอบและปรับปรงุขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง

ดว้ยตนเองรับรองของผูต้รวจสอบบัญชี

ผา่นทางระบบโดยตรง จากเดมิบรษัิทตอ้ง

ยืน่ขอใชส้ทิธปิระโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิได ้

นติบิคุคล โดยสง่แบบค าขอใชส้ทิธิ

ประโยชนม์ายังส านักงานซึง่ตอ้งเสยีเวลา

และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง หรอืตอ้งสง่

แบบค าขอตา่งๆ เป็นจ านวนมาก ดังนัน้ 

การน าระบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอื e-Tax เขา้

มาใหบ้รกิาร เพือ่ลดระยะเวลา และ

คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสารและสามารถ

ตดิตามสถานะค าขอไปยังผูรั้บผดิชอบ

โดยตรง ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามสะดวก

ทัง้ในดา้นการสง่เอกสารและไมต่อ้ง

เสยีเวลาเดนิทาง และเพือ่ลดการพบปะ

เจา้หนา้ทีก่ับบรษัิททีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ

อาจกอ่ใหเ้กดิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.boi.go.th/un/boi online 

services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

97
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบ

อเิล็กทรอนกิสส์ าหรับงานสทิธิ

และประโยชนด์า้นเครือ่งจักร 

(EMT)

ระบบใชว้ธิสีัง่ปลอ่ยเครือ่งจักรและ

อปุกรณ์ดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน์ 

(Electronic Machine Tracking System 

Online) หรอื EMT ONLINE ซึง่เป็นระบบ

แบบไรเ้อกสารสามารถท างานได ้

ตลอดเวลา เพือ่ลดการพบปะตดิตอ่กับ

เจา้หนา้ทีข่องส านักงาน กอ่ใหเ้กดิ

ความสมัพันธอ์ันด ีและอาจจะกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติในภายหลัง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.boi.so.th/un/boi 

_online_services_form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

98
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสง่เสรมิ

การลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบฐานขอ้มลู 

RMTS ONLINE (Raw Material 

Tracking System)

ระบบงานใหบ้รกิารสัง่ปลอ่ยและตัดบัญชี

วตัถดุบิดว้ยระบบคอมพวิเตอรใ์หก้ับ

บรษัิททีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุจาก

ส านักงานตามสทิธปิระโยชนท์ีไ่ดรั้บคอื 

มาตรา 36(1), (2) และมาตรา 30 เพือ่ให ้

บรษัิทไดรั้บการบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว 

ถกูตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ลด

การพบปะตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงาน กอ่ใหเ้กดิความสมัพันธอ์ันดี 

และอาจจะกอ่ใหเ้กดิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.boi.ge.th/un/boi 

_online services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

99
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสขุภาพ

แหง่ชาต ิ

(สช.)

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัองคก์รคณุธรรม
เป็นองคก์รทีม่คีวามมุง่มั่นทีจ่ะสง่เสรมิ

และพัฒนาคธุรรมในองคก์ร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nationalhealth.or.th/th/

node/2997

สช. ภายใตก้ารก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี ไดรั้บการ

ประเมนิจากกรมการศาสนาใหเ้ป็นองคก์รคณุธรรม ปี 2562

 โดยไดรั้บรางวลัเมือ่วนัที ่11 ม.ีค. 2564

100
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสขุภาพ

แหง่ชาต ิ

(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัต ิ

การป้องกัน ปราบปรามการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบ และ

สง่เสรมิจรยิธรรม ปี 2564

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นในการ

ป้องกันและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่

อยา่งเป็นรปูธรรม มกีารด าเนนิงานอยา่ง

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nationalhealth.or.th/sit

es/default/files/upload_files/O39_6

4_Anti_Corruption_Action_Plan_2

564.pdf

ปลกูและปลกุจติส านกึการตอ่ตา้นการทจุรติ 

  และพัฒนาระบบการบรหิารและระบบป้องกันการทจุรติ

101
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสขุภาพ

แหง่ชาต ิ

(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการไมรั่บของขวญั (No gift

 Policy)

จัดใหม้นีโยบายป้องกันการทจุรติ 

ผลประโยชนทั์บซอ้น และจรยิธรรม

คณุธรรมในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.nationalhealth.or.th/th/

node/2963

ป้องกันการทจุรติ ผลประโยชนทั์บซอ้น และจรยิธรรม

คณุธรรมในการด าเนนิงาน

102
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสขุภาพ

แหง่ชาต ิ

(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

ในเรือ่ง มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

จัดใหม้กีารเผยแพรน่โยบายการป้องกัน

การทจุรติ และความโปรง่ใส องคก์ร

คณุธรรม สูส่าธารณะ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nationalhealth.or.th/sit

es/default/files/upload_files/O43_6

4_Moral_Promotion_Report_2563.

pdf

เผยแพร ่ขอ้มลูการประเมนิ ITA ผา่นเว็บไซด ์สช. โดย

ขอ้มลูเขา้ถงึไดง้า่ยไมซ่บัซอ้น

103
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสขุภาพ

แหง่ชาต ิ

(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

ในเรือ่ง มาตรการพัฒนา

ระบบงาน

เพือ่ลดขัน้ตอนระบบงานของ สช. ใหม้ี

การด าเนนิการผา่นระบบอเิลกทรอนกิส์
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nationalhealth.or.th/sit

es/default/files/upload_files/O43_6

4_Moral_Promotion_Report_2563.

pdf

พัฒนาปรับปรงุระบบงานตา่งๆ ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

จัดใหม้กีารจา่ยเงนิผา่นทาง E payment เพือ่ความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย และชว่ยลดขัน้ตอนอันจะน าไปสูก่ารเกดิ

ปัญหาทจุรติ

104
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสขุภาพ

แหง่ชาต ิ

(สช.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางของผูรั้บบรกิารในการ

น าไปปรับปรงุพัฒนาการด าเนนิงานของ 

สช.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.nationalhealth.or.th/in

dex.php/th/form/complain

ไดรั้บทราบปัญหาตา่งๆ จากผูรั้บบรกิาร โดยเฉพาะหาก

พบขอ้สงสยั การทจุรติของเจา้หนา้ที ่ซึง่เป็นประโยชนใ์น

การน าไปปรับปรงุแกไ้ข

105
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รสขุภาพ

แหง่ชาต ิ

(สช.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การบรหิารความเสีย่งองคก์ร

และควบคมุภายใน

เพือ่ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่

ของการบรหิารจัดการทีด่ตีามหลักธรร

มาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nationalhealth.or.th/sit

es/default/files/upload_files/O36_6

4_Fraud_Risk_Assessment_2564.

pdf

เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งจะชว่ยเป็นหลักประกันใน

ระดับหนึง่วา่ การด าเนนิงานขององคก์รจะไมม่กีารทจุรติ 

หรอืในกรณีทีพ่บการทจุรติทีไ่มค่าดคดิโอกาสทีจ่ะประสบ

กับปัญหาจะนอ้ยกวา่องคก์รอืน่ๆ

https://www.nationalhealth.or.th/th/node/2997
https://www.nationalhealth.or.th/th/node/2997
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/th/node/2963
https://www.nationalhealth.or.th/th/node/2963
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O43_64_Moral_Promotion_Report_2563.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain
https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

106
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิัตงิาน ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

http://policeprinting.police.go.th/ppb

/?cat=73

107
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
E–Service ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

http://policeprinting.police.go.th/ppb

/?cat=120

108
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

http://policeprinting.police.go.th/ppb

/?cat=121

109
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

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

1FAIpQLSfb1mnJkMX6irHy0_TYsNi-

wIwM3AoT0v2g4GgakrFv3FT4Aw/vie

wform

110
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

http://policeprinting.police.go.th/ppb

/?cat=125

111
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

http://policeprinting.police.go.th/ppb

/?cat=76

112
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนของ

ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://complaint.onwr.go.th/

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนไดทั้ง้เรือ่งเจา้หนา้ทีท่จุรติ

ประพฤตมิชิอบและขอ้รอ้งเรยีนตามภารกจิของหน่วยงาน

113
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่

การใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x

-

hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmY

SwIg/viewform

เพือ่สอบถามถงึความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารของ

หน่วยงานเพือ่น าไปปรับปรงุ

114
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://itas.nacc.go.th/ หน่วยงานเขา้รว่มการประเมนิตัง้แตปี่ พ.ศ. 2562

115
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ 

ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.oic.go.th/INFOCENTE

R45/4576/
เป็นความรว่มมอืกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

116
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

แตง่ตัง้คณะกรรมการแกไ้ข

ปัญหาความเดอืดรอ้นของ

มวลชนประจ าส านักงาน

ทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

N0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oX

yU/view

เพือ่รว่มกันแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของมวลชน

 ทีเ่กีย่วขอ้งกับภารกจิ หนา้ทีแ่ละอ านาจของส านักงาน

ทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ

117
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายตา่ง ๆ ดา้น

สง่เสรมิความโปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://acoc.onwr.go.th/index.php/2

019-06-13-09-56-05/2019-11-01-

01-14-40

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการในการด าเนนิงานและป้องกัน

 การทจุรติประพฤตมิชิอบ

118
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ การด าเนนิการควบคมุภายใน ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2

019-10-29-13-55-12
สง่ใหก้ระทรวงการคลังกอ่นวนัที่ 30 ธันวาคมของทกุปี

119
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://acoc.onwr.go.th/index.php/2

019-06-13-09-56-05/2019-10-16-

15-27-45

รายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติแหง่ชาต ิ2 รอบตอ่ปี

http://complaint.onwr.go.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://itas.nacc.go.th/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER45/4576/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER45/4576/
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-10-29-13-55-12
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-10-29-13-55-12
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-10-16-15-27-45
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-10-16-15-27-45
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-10-16-15-27-45


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

120
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

Thai Water Plan (TWP) ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://twp.onwr.go.th/public_dash

board.php

มกีารเปิดใชง้านแลว้ และพัฒนาปรับปรงุตาม

 ความตอ้งการของผูใ้ชง้านควบคูก่ัน โดยสามารถ

 ใชเ้รยีกดขูอ้มลูสรปุภาพรวมความกา้วหนา้โครงการได ้

หลากหลายมติ ิทัง้การแสดงสรปุขอ้มลูโครงการจ าแนก

ตามประเภทและตามจังหวดั โดยผูใ้ชง้านสามารถ

ปรับเปลีย่นเงือ่นไขการคัดกรองขอ้มลูสรปุตามทีส่นใจได ้

เชน่ คัดกรองตามหน่วยงาน, จังหวดั,ลุม่น ้า และ

สถานะการด าเนนิงาน เป็นตน้

121
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ องคก์รคณุธรรม ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

OiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84v

S6h_H/view?usp=sharing

โดยคณะกรรมการคณุธรรมแหง่ชาต  ิเพือ่สง่เสรมิ ให ้

องคก์รสรา้งคนทีด่ ีเป็นสงัคมทีด่ ีกอ่ใหเ้กดิ การ

เปลีย่นแปลงทัศนคต ิและการประพฤตปิฏบิัต ิของคนใน

องคก์รทีส่ะทอ้นการมคีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่ี

122
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

โครงการเชดิชเูกยีรตบิคุลากร

ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://acoc.onwr.go.th/index.php/2

020-05-25-03-24-05

เพือ่เชดิชเูกยีรตบิคุลากรดา้นคณุธรรมจรยิธรรม สง่เสรมิ

ใหบ้คุลากรประพฤตปิฏบิัตตินเป็นคนดี

123
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ทรัพยากร

น ้าแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์

(e-GP)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
www.gprocurement.go.th/new_ind

ex.html

ระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยวธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิสช์ว่ยเพิม่ความโปรง่ใสของการจัดซือ้

 จัดจา้งและสง่เสรมิการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม

 โดยกรมบัญชกีลาง

124
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

บรหิารและ

พัฒนาองค์

ความรู ้

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืหรอืแนวทางการ

ด าเนนิงานตอ่เรือ่งรอ้งเรยีนที่

เกีย่วขอ้งกับการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่

ของหน่วยงาน

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิัตงิานใชเ้ป็นแนวทางในการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีนของ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.okmd.or.th/upload/pdf/

Complaint-manual-64.pdf

125
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

บรหิารและ

พัฒนาองค์

ความรู ้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมคณุธรรมและความ

โปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2

564/pdf/O42-64.pdf

126
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

บรหิารและ

พัฒนาองค์

ความรู ้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสือ่สารกับผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.okmd.or.th/contact/
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ปลัดส านัก

นายกรัฐมนต

รี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบเครือ่งมอืในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน ตลอดจนการ

ตดิตามประเมนิผล เพือ่ใหภ้ารกจิภายใต ้

แผนยทุธศาสตรเ์กดิการขับเคลือ่นและ

น าไปสูก่าร บรรลผุลสมัฤทธิต์าม

เป้าหมายทีก่ าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.opm.go.th/opmportal/

multimedia/watchaon/PDF/%E0%

B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%

B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-

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

%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8

%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-

2564.pdf
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

ปลัดส านัก

นายกรัฐมนต

รี

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

e-Services PSC
ชอ่งทางการบรกิารรับเรือ่งราวรอ้งทกุข์

ของประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.opm.go.th/opmportal/i

ndex.asp?pageid=1557

ชอ่งทางการบรกิารรับเรือ่งราวรอ้งทกุขข์องประชาชน 3 

ชอ่งทาง 1. PSC 1111 (Mobile Application) 2. ไปรษณีย ์ตู ้

 ปณ. 1111 3. Call Center 1111

129
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พระพทุธศาส

นาแหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดสรรงบประมาณเงนิ

อดุหนุนการบรูณปฏสิงัขรวดั 

เป็นประเภทเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ

1.การเบกิจา่ยงบประมาณเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ีย่ ืน่ค าขอ 2.ไมม่ชีอ่งทาง

การร่ัวไหลของการเบกิจา่ยงบประมาณ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ประกาศส านักงานพระพทุธศาสนา

แหง่ชาต ิเรือ่ง แนวทางปฏบิัตกิาร

เบกิจา่ยเงนิงบประมาณงบเงนิอดุหนุน

 ประเภทเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พระพทุธศาส

นาแหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-service ใน

กระบวนงานการขอหนังสอืน าวี

ซา่

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชน

ไมต่อ้งเดนิทางมายืน่ค าขอหนังสอืน าวซีา่

ทีส่ านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://onab.go.th/th/content/categ

ory/index/id/498
เป็นการเพิม่ชอ่งทางในการยืน่ค าขอหนังสอืน าวซีา่

https://twp.onwr.go.th/public_dashboard.php
https://twp.onwr.go.th/public_dashboard.php
https://drive.google.com/file/d/1MuOiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84vS6h_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuOiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84vS6h_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuOiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84vS6h_H/view?usp=sharing
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2020-05-25-03-24-05
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2020-05-25-03-24-05
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
http://www.okmd.or.th/contact/
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/watchaon/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%A3-2564.pdf
https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557
https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557
https://onab.go.th/th/content/category/index/id/498
https://onab.go.th/th/content/category/index/id/498


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กฎหมายทีต่อ้งปฏบิัต ิเชน่ พรบ.

 จัดซือ้จัดจา้ง หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง เป็นตน้

เป็นแนวทางปฏบิัตสิ าหรับเจา้หนา้ที่ ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dga.or.th/about-

us/dgalaw/
กฎหมายบังคับ

132
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิงานตาม

มาตรฐานสากลเชน่ ISO/IEC 

20000, ISO/IEC 27001

เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุและดแูล

ใหก้ารปฏบิัตงิานตา่งๆภายในเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบ

หรอืตดิตามไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามขัน้ตอน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

content/uploads/2021/01/DGA-

ISO.jpg

เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานภายในส านักงาน และสง่

ใหบ้รกิารอยา่งมมีาตรฐาน
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &. 

Transparency Assessment : ITA)

เป็นกรอบและแนวทางในการปฏบิัต ิ

แผนงานภายในส านักงานใหเ้ป็นไปอยา่ง

มปีระสทิธภิาพและหลักการณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dga.or.th/document-

sharing/dga-3263/oit/
กฎหมายบังคับ
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตข์อ้มลูเปิดภาครัฐ

เป็นศนูยก์ลางในการเขา้ถงึขอ้มลูเปิด

ภาครัฐของประเทศทีใ่หป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://data.go.th

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูทีใ่หห้น่วยงานของรัฐตา่ง ๆ น าขอ้มลู

มาเปิดเผยตามโดเมนประเภทตา่ง ๆ ชว่ยเรง่ใหเ้กดิการ 

Digitization ของหน่วยงาน
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตภ์าษีไปไหน

เป็นแหลง่ขอ้มลูเปิดส าหรับขอ้มลู

งบประมาณและการจัดซือ้จัดจา้ง จาก 

ส านักงานงบประมาณ กรมบัญชกีลางและ

หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มสถานะ

รายงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://govspending.data.go.th

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูน าเสนอเกีย่วกับงบประมาณและ

สถานะของการจัดซือ้จัดจา้งในโครงการตา่ง ๆ ของ

หน่วยงานรัฐ ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยและสะดวกในการคน้หา
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซต ์CitizenInfo ส าหรับ

เจา้หนา้ทีภ่าครัฐ

เป็นแหลง่ขอ้มลูส าหรับเจา้หนา้ทีรั่ฐที่

ใหบ้รกิารประชาชนสามารถอัพเดตขอ้มลู

สถานที ่กระบวนงานและเอกสารที่

จ าเป็นตอ้งรอ้งขอ้กับ ปชช. กอ่นเขา้ไป

ตดิตอ่ทีห่น่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://citizen.info.go.th/backend/

เพือ่เป็นชอ่งทางใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถใหข้อ้มลูกับ ปชช. 

และตรวจสอบความพงึพอใจของ ปชช. ตอ่การใหบ้รกิาร

ในพืน้ทีส่ านักงาน ลดเวลาและอ านวยความสะดวกใหก้ับ 

ปชช. ไดพ้จิารณาขอ้มลูกอ่นเขา้ไปตดิตอ่ทีส่ านักงาน
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูยก์ลางบรกิาร

ภาครัฐส าหรับประชาชน

เป็นแหลง่รวบรวมเว็บไซตต์า่งๆที่

เกีย่วขอ้งกับบรกิารขอ้มลูตา่ง ๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.govchannel.go.th
เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและ

ด าเนนิการรว่มกัน
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซต ์e-Gov Portal
เป็นแหลง่รวบรวมบรกิาร e-Service ของ

หน่วยงานภาครัฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.egov.go.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและ

ด าเนนิการรว่มกัน
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ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูของคูม่อืบรกิาร

ประชาชนจากหน่วยงานตา่งๆ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://info.go.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและ

ด าเนนิการรว่มกัน

https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/
https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://data.go.th/
https://govspending.data.go.th/
https://citizen.info.go.th/backend/
https://www.govchannel.go.th/
https://www.egov.go.th/
https://info.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

140
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาล

ดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยก์ลางขอ้มลูใหธ้รุกจิตดิตอ่

ราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร

 ณ จดุเดยีว

เป็นชอ่งทางการใหบ้รกิารภาคธรุกจิ

ส าหรับเอกสารตา่ง ๆ หรอืใบค าขอที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://biz.govchannel.go.th
เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ ทีอ่นุญาตและ

ด าเนนิการรว่มกัน

141
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการรับสนิบน

เพือ่เป็นการสรา้งมาตรฐานการด าเนนิงาน

ของส านักงาน ใหม้คีวามโปรง่ใสและ

สามารถตรวจสอบการปฎบิัตงิานได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/files/policy-

measures/046%20%E0%B8%9B

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

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

%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5

%E0%B9%88%205-2562.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

142
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกับ

ผลประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มั่นใน

การตอ่ตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบใน

การปฎบิัตงิานทีอ่าจจะมคีวามเสีย่งตอ่การ

ขัดกันระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกับ

ผลประโยชนส์ว่นรวม อันเป็นผลประโยชน์

ทับซอ้น และเป็นแนวทางในการ

ปฎบิัตงิานแกพ่นักงานของส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/files/policy-

measures/047%E0%B8%9B%E0

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

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

%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0

%B9%88%206-2562.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

143
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนกิารการจัดซือ้จัดจา้งของ

ส านักงานมแีนวทางการจัดซือ้จัดจา้งทีม่ี

ความชดัเจนและรัดกมุ และเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/files/policy-measures/

มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

144
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิการลดการใช ้

ดลุพนิจิและการตรวจสอบการ

ใชด้ลุพนิจิในการปฎบิัตงิาน

เพือ่ป้องกันการทจุรติโดยก าหนดแนว

ปฏบิัตขิ ึน้มาเพือ่ลดการใชด้ลุพนิจิ และ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิในการปฎบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/files/policy-

measures/048%20%E0%B8%9B

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

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

%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5

%E0%B9%88%207-2562.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

145
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการกลไกการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

เพือ่เป็นกรอบแนวทางการเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสา่รและใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งน าไป

ปฎบิัตงิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน และ

ใหป้ระชาชนไดรั้บรูข้อ้มลูขา่วสารที่

สมบรูณ์ไดรั้บทราบการท างานของ

ส านักงาน รวมทัง้มสีว่นรว่มในการ

ตรวจสอบการปฎบิัตงิานของส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3vDBvMw เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

146
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บังคับคณะกรรมการสง่เสรมิ

การจัดประชมุและนทิรรศการ 

วา่ดว้ยหลักธรรมาภบิาล พ.ศ. 

2563

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานของส านักงาน

ด าเนนิการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล และ

ยดึหลักความซือ่สตัย์ สจุรติ ยตุธิรรม และ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/uploads/image_file/file/2004

14-file-WKDMdXBZP.pdf

เป็นการก าหนดแนวทางการก ากับดแูลตามหลักธรรมาภิ

บาล และแนวปฎบิัตใินการปฎบิัตงิานในเรือ่งตา่งๆ โดย

เป็นบทบังคับทีต่อ้งปฎบิัต ิ

147
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑแ์นวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกับการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนท่ัวไปและเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติ

เพือ่ใหส้ านักงานมแีนวทางการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีช่ดัเจน และมคีวามโปรง่ใสใน

การท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3vlCEZb เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

148
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ
เพือ่สรา้งความโปรง่ใสในการท างานของ

ผูป้ฏบิัตงิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/th/complaint/corruption
เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

https://biz.govchannel.go.th/
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://bit.ly/3vDBvMw
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200414-file-WKDMdXBZP.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200414-file-WKDMdXBZP.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200414-file-WKDMdXBZP.pdf
https://bit.ly/3vlCEZb
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

149
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

การประเมนิตา่ง ๆ
การจัดการประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติประจ าปี

การพจิารณาความเสีย่งการทจุรติ เพือ่

ประเมนิระดับของโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และ

ระดับของผลกระทบเมือ่เกดิขึน้ โดยใช ้

หลักเกณฑก์ารพจิารณาและใหค้ะแนน

ระดับตามแผนภมูคิวามเสีย่ง COSO ERM 

เพือ่ใหท้ราบถงึปัจจัยเสีย่งทีค่วรไดรั้บการ

จัดการกอ่นหลัง และสามารถตัดสนิใจ

วางแผนบรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่งเหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/uploads/image_file/file/2105

13-file-9UXlZ8Y20.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

150
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การท า e-Service:Request for 

Support เพือ่ยืน่ขอรับการ

สนับสนุนในประเทศ

เป็นเครือ่งมอืทีใ่หผู้ป้ระกอบการทีต่อ้งการ

ขอรับสนับสนุนสามารถขอรับสนับสนุนได ้

ผา่นเว็บแอปพลเิคชัน่ของสสปน. ที่

สามารถตรวจสอบผลพจิารณาและตดิตาม

สถานะการขอรับสนับสนุนในรปูแบบ

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://rfs.businesseventsthailand.

com/?team=Domestic
ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

151
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การท า e-Service:Request for 

Support เพือ่ยืน่ขอรับการ

สนับสนุนในตา่งประเทศ

เป็นเครือ่งมอืทีใ่หผู้ป้ระกอบการทีต่อ้งการ

ขอรับสนับสนุนสามารถขอรับสนับสนุนได ้

ผา่นเว็บแอปพลเิคชัน่ของสสปน. ที่

สามารถตรวจสอบผลพจิารณาและตดิตาม

สถานะการขอรับสนับสนุนในรปูแบบ

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://rfs.businesseventsthailand.

com/?team=International
ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

152
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และ

นทิรรศการ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืมาตรฐานการใหบ้รกิาร

เป็นคูม่อืใหผู้ท้ีต่อ้งการขอรับการสนับสนุน

ไดรั้บทราบขัน้ตอนและวธิกีารขอรับการ

สนับสนุน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.businesseventsthailan

d.com/th/about-us/service-

standard-guide

เพือ่ใหก้ารขอรับการสนับสนุนสะดวกผา่นชอ่งทาง

ออนไลน ์และลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็น

การลดสนิบน

153
ส านัก

นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน

สภา

พัฒนาการ

เศรษฐกจิ

และสงัคม

แหง่ชาต ิ

(สศช.)

การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการเพิม่การประเมนิและ

ยกระดับคณุธรรม จรยิธรรมเพือ่

ตา้นทจุรติใน สศช. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่พัฒนา สศช. ใหเ้ป็นองคก์ร

บรหิารงานทีย่ดึมั่นในหลักธรรมาภบิาล

และสนับสนุนการป้องกันและตอ่ตา้นการ

ทจุรติในทกุรปูแบบตลอดจนพัฒนา

บคุลากร สศช.ใหม้คีวามเขา้ใจ ยดึมั่นใน

หลักคณุธรรม และมจีติส านกึตอ่ตา้นการ

ทจุรติทกุรปูแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.nesdc.go.th/main.php?f

ilename=anti coruption

ตดิตอ่ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทฺจรติ สศช. โทร 0 2280 

4085 ตอ่ 5419-5422 หรอื Email. Ethics@nesdc.go.th
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