
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

1

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ศนูย์

อ านวยการ

บรหิาร

จังหวดั

ชายแดน

ภาคใต ้

(ศอ.บต.)

การประเมนิตา่ง ๆ
กฎบตัรการตรวจสอบ

ภายใน
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของบคุลากร ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.sbpac.go.th/?page_i

d=6598

2

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

กองทนุ

สนับสนุนการ

สรา้งเสรมิ

สขุภาพ 

(สสส.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ระบบการยืน่ขอ้เสนอ

โครงการ (ระบบ 

E-Proposal)

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ (สสส.) จัดใหม้กีระบวนการยืน่

ขอ้เสนอโครงการใหท้นุของสสส. เพือ่ให ้

บคุคลท่ัวไปสามารถยืน่ขอ้เสนอโครงการ 

ผา่นระบบยืน่ขอ้เสนอโครงการออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://eproposal.thaihealth.or.t

h/Home/Index

3

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

Application Smart 

Vote

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ม้สีทิธิ

เลอืกตัง้ในการ สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั ผูส้มคัร

 พรรคการเมอืง ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย 

และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการ

เลอืกตัง้, การประกาศรับรองผลคะแนนการ

เลอืกตัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

4

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

Application ตา

สบัปะรด

เพือ่ใชใ้นการตดิตาม ตรวจสอบการเลอืกตัง้

 เมือ่ประชาชนพบเห็นการทจุรติหรอืการ

กระท าผดิกฎหมายเลอืกตัง้ก็สามารถ

รายงานสถานการณ์ได ้รวมถงึรายงาน

สถานการณ์ท่ัวไปทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ 

หากพบการทจุรติเลอืกตัง้สามารถแจง้ผา่น 

App ดงักลา่วได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

5

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

เว็บไซต ์ส านักงาน

คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ 

www.ect.go.th

จัดท าขึน้เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของ

หน่วยงาน เชน่ 

 - ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง

 - ขอ้มลูเกีย่วกบังบประมาณ

 - ขอ้มลูการเลอืกตัง้

 - ค าวนิจิฉัยการรอ้งเรยีน

 เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ect.go.th/ect_th/

6

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

สายดว่น 1444

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูท้ี่

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูการเลอืกตัง้  การ

รอ้งเรยีน รวมทัง้ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.sbpac.go.th/?page_id=6598
http://www.sbpac.go.th/?page_id=6598
https://eproposal.thaihealth.or.th/Home/Index
https://eproposal.thaihealth.or.th/Home/Index
https://www.ect.go.th/ect_th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

7

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการพัฒนา

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็น

มอือาชพี กจิกรรมหลัก

 ปลกูจติส านกึ 

คณุธรรม และ

จรยิธรรมใหบ้คุลากร

เพือ่เสรมิสรา้งคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์

ใหก้บับคุลากรของส านักงานคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้โดยยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรม

 มคีวามรับผดิชอบตอ่หนา้ที ่มคีวามรัก

องคก์ร ปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ส านักงาน

คณะกรรมการการเลอืกตัง้และประเทศชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั อยูร่ะหวา่งด าเนนิโครงการ

8

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การจัดท าคูม่อื

ปฏบิตังิานและคูม่อื

ประชาชน

เพือ่สรา้งความโปร่งใสในกระบวนการ

ปฏบิตังิาน และสามารถตดิตามความคบืหนา้

ในการด าเนนิการได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/th/consum

er/job_manual

http://www.oic.or.th/manual/ind

ex.html

ประชาชน/ผูใ้ชบรกิารจาก

ส านักงาน คปภ. สามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนในการ

ตดิตอ่งานตา่งๆ รวมถงึ

ระยะเวลาในการด าเนนิการได ้

9

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การก ากบัดแูลและ

ตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่สรา้งความโปร่งใสในการใชจ้า่ย

งบประมาณ โดยมุง่เนน้การมสีว่นร่วมของ

บคุลากรภายในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consum

er/OICbudget

มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่

ตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ

ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากทกุ

สายงาน รวมถงึมกีารจัดท า

รายงานการตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณรายเดอืน และมกีาร

เปิดเผยรายงานการก ากบัการ

ตดิตามการใชจ้า่ยบนหนา้

เว็บไซตห์ลักของส านักงาน

10

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจในการขอ

ยมืทรัพยส์นิของ

ส านักงานเพือ่ใชใ้น

การปฏบิตังิาน

เพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสในขัน้ตอนการขอ

ยมืทรัพยส์นิของส านักงานไปใชใ้นการ

ปฏบิตัหินา้ที ่และเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/sites/defau

lt/files/raayngaanphlkaardamenin

kaarpngkankaarthucchrit_aitrmaa

s_1-64.pdf

ปรับปรุงกระบวนการขอยมื

ทรัพยส์นิ และจัดท าแนว

ปฏบิตักิารใชท้รัพยส์นิของ

ส านักงานทีช่ดัเจน

เขา้ใจงา่ย รวมถงึก าหนด

แบบฟอรม์ใบเบกิพัสด/ุครุภัณฑ์

 และแบบฟอรม์ใบยมืครุภัณฑ ์

และไดป้ระชาสมัพันธ์

เผยแพร่และจัดการอบรม

เกีย่วกบัแนวปฏบิตักิาร ใช ้

ทรัพยส์นิของส านักงานให ้

บคุลากรในสายงานตา่งๆ 

รับทราบและเขา้ใจอยา่งท่ัวถงึ

11

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบั

กระบวนการจัดซือ้จัด

จา้ง

เพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสในกระบวนการ

จัดซือ้จัดจา้ง ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consum

er/procurement/17/1

ประชาชน/ผูต้ดิตอ่สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบั

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งได ้

จากหนา้เว็บไซตห์ลักของ

ส านักงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

12

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดนโยบาย

การบรหิารทรัพยากร

บคุคล

เพือ่เสรมิสรา้งความโปร่งใสและความ

ยตุธิรรมในการพจิารณาแตง่ตัง้/โยกยา้ย/

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consum

er/hrmanagement

พนักงานรับทราบถงึเกณฑใ์น

การพจิารณาแตง่ตัง้/โยกยา้ย/

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

พนักงาน โดยสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดจ้ากเว็บไซตห์ลักของ

ส านักงาน

13

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การสง่เสรมิวฒันธรรม

ดา้นคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

ส านักงาน คปภ.

เพือ่ปลกูฝังใหพ้นักงานทกุระดบัมวีฒันธรรม

ในการด าเนนิงานบนพืน้ฐานของคณุธรรม

และความโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consum

er/corevalues

มคีณะกรรมการก ากบัดแูลการ

เตรยีมความพรอ้มการเขา้รับการ

ประเมนิดา้นคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมี

เลขาธกิารเป็นประธาน เพือ่

ก าหนดมาตรการในการสง่เสรมิ

วฒันธรรมองคก์ร เชน่ การจัด

กจิกรรม การอบรม การก าหนด

นโยบาย No Gift Policy เป็นตน้

14

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การด าเนนิการเพือ่

ป้องกนัการทจุรติ

เพือ่ประเมนิจดุเปราะบางและก าหนด

มาตรการในการด าเนนิการเพือ่ป้องกนัการ

เกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consum

er/fraudrisk

จัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง

ดา้นการทจุรติเป็นประจ าทกุปี 

และก าหนดแผนการจัดการความ

เสีย่งรวมถงึตดิตาม

ประสทิธภิาพของการควบคมุที่

มอียู ่และเปิดเผยบนหนา้

เว็บไซตข์องส านักงาน

15

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี

สว่นภายในอกแสดง

ความคดิเห็นเพือ่การ

ปรับปรุงการ

ด าเนนิงานของ

ส านักงาน คปภ.

เพือ่รับฟังขอ้คดิเห็นของผูม้สีว่นไดเ้สยี

ภายนอก และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง

การด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.oic.or.th/th/customer

servey

จัดใหม้กีารส ารวจความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รับบรหิารจาก

ส านักงาน คปภ. เป็นประจ าทกุปี

 และมกีารสรุปผลการส ารวจทกุ 

6 เดอืน

16

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

e-service ใน

กระบวนการขอรับ

ความเห็นชอบอตัรา

เบีย้ประกนัภัย และ

แบบและขอ้ความของ

กรมธรรมป์ระกนัภัย

เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการขอรับความเห็น

ชอบ และเพิม่ความโปร่งใสในการอนุมติ

และตดิตามความคบืหนา้ในการด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/onlineservi

ce/

เป็นการใหบ้รกิารแกภ่าคธรุกจิ

ประกนัภัยในกระบวนการขอรับ

ความเห็นชอบอตัราเบีย้

ประกนัภัย และแบบและ

ขอ้ความของกรมธรรม์

ประกนัภัยบบครบวงจร



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

17

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบสง่แบบรายงาน

ขอ้มลู

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานและ

การประสานงานกบัภาคธรุกจิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/onlineservi

ce/

เป็นระบบทีบ่รษัิทประกนัชวีติ

และบรษัิทประกนัวนิาศภัยใชใ้น

การสง่รายงานประจ าปี/ไตรมาส

 ตอ่ส านักงาน ตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด

18

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบขอ้มลูคนกลาง

ประกนัภัย

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานและ

การประสานงานกบัภาคธรุกจิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/onlineservi

ce/

เป็นระบบทีน่ายหนา้ประกนัภัย

(นติบิคุคล) ใชใ้นการสง่รายงาน

ประจ าปี/ไตรมาส ตอ่ส านักงาน 

ตามทีก่ฎหมายก าหนด และเป็น

ระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลู

ประวตักิารสอบของตวัแทน/

นายหนา้ประกนัภัย

19

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากบัและ

สง่เสรมิการ

ประกอบ

ธรุกจิ

ประกนัภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบรายงานการฉอ้

ฉลประกนัภัย
เพือ่ป้องกนัการฉอ้ฉลประกนัภัย ใชอ้ยูปั่จจบุนั Https://fraud.report.oic.or.th

เป็นระบบทีบ่รษัิทประกนัภัยใช ้

สง่รายงาน รายไตรมาส

20

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

เครอืขา่ยภาคประชา

สงัคม ส านักงาน 

ป.ป.ท.

เพือ่บรหิารจัดการการด าเนนิการผา่นสมาชกิ

เครอืขา่ยภาคประชาสงัคมตอ่ตา้นการทจุรติ

ของ ส านักงาน ป.ป.ท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั connect.pacc.go.th

เป็นชอ่งทางการเผยแพร่

ขา่วสารและการรับสมคัรสมาชกิ

เครอืขา่ย

21

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนผา่น ศอตช.

รับเรือ่งรอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีป่ระพฤตมิชิอบ

หรอืหน่วยงานใดมวีธิปีฏบิตัใิหเ้กดิความ

เดอืดรอ้นแกป่ระชาชนในการทจุรติภาครัฐ

ผา่นชอ่งทางของศนูยอ์ านวยการตอ่ตา้น

การทจุรติแหง่ชาต ิ(ศอตช.)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั itcomplain.pacc.go.th/nacaoc
เป็นชอ่งทางการรับเรือ่งจาก

ประชาชน

22

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

เพือ่เป็นการป้องปรามการเกดิการทจุรติใน

หน่วยงานรวมทัง้ วางแผนและจัดท าแผน

บรหิารความเสีย่งการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.pacc.go.th/pacc20

15/uploads/files/pr2021/o37-

2.pdf

http://connect.pacc.go.th/
http://itcomplain.pacc.go.th/nacaoc
https://www.pacc.go.th/pacc2015/uploads/files/pr2021/o37-2.pdf
https://www.pacc.go.th/pacc2015/uploads/files/pr2021/o37-2.pdf
https://www.pacc.go.th/pacc2015/uploads/files/pr2021/o37-2.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

23

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การส ารวจความพงึ

พอใจผูใ้ชบ้รกิาร 

ส านักงาน ป.ป.ท.

เพือ่เป็นการส ารวจความพงึพอใจในการรับ

บรกิารในการใชบ้รกิารส านัก กอง ศนูยต์า่งๆ

 ภายในส านักงาน ป.ป.ท

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
www.pacc.go.th/pacc_2015/upl

oads/files/pr2021/o16.pdf

24

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
คลนีกิสง่เสรมิธรรมาภิ

บาลตอ่ตา้นการทจุรติ

1. ใหค้ าปรกึษา/แกไ้ขปัญหาการทจรติและ

ความเดอืดรอ้นของเจา้หนา้ทีรั่ฐและ

ประชาชน 2.รับขอ้มลู/ขา่วสาร/เบาะแสเหตุ

สงสยัทีส่อ่การทจุรติจากการปฏบิตัหินา้ที่

ของรัฐ 3.ประสานการปฏบิตัลิงพืน้ทีส่กดักัน้

การทจุรติ 4.สนับสนุนและใหบ้รกิารทาง

วชิาการและหลักสตูรฯ 5. สนับสนุน

ฝึกอบรมหลักสตูร 6. ขบัเคลือ่นเชงิ

นโยบายตามแผนปฏริูปประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

25

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

เจา้หนา้ที ่ป.ป.ท.
รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติเจา้หนา้ที ่ป.ป.ท. ใชอ้ยูปั่จจบุนั https:itcomplain.pacc.go.th/acoc/

26

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนภาษี

ไปไหน

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการด าเนนิโครงการทีไ่ม่

คุม้คา่หรอืมรีาคาสงูเกนิทีเ่ป็นจรงิและอาจ

สอ่ลักษณะไปในทางทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
website ส านักงาน ป.ป.ท. 

(e-service)

27

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

ตรวจสอบการกระท า

ผดิบอ่นการพนัน

รับเรือ่งรอ้งเรยีน/การแจง้/เบาะแส/การพนัน ใชอ้ยูปั่จจบุนั
website ส านักงาน ป.ป.ท. 

(e-service)

http://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/pr2021/o16.pdf
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/pr2021/o16.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

28

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยบญัชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิ กรณีเขา้รับ

ต าแหน่งกรณีพน้จาก

ต าแหน่ง และกรณี

ด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. กรณีผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการ

สทิธมินุษยชนแหง่ชาตซิ ึง่

เป็นไปตาม พรป.วา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

 พ.ศ. 2561 มาตรา 102 (3) 

มาตรา 105 วรรคสาม (1) 2. 

กรณีผูด้ ารงต ารงเลขาธกิาร

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิซึง่เป็นไปตาม พรป.วา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 102

 (7) มาตรา 105 วรรคสาม (2)
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติของผูบ้รหิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattach

ment/ita/data/%E0%B9%80%E

0%B8%88%E0%B8%95%E0%

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

%99%E0%B8%87%E0%B8%A

A%E0%B8%B8%E0%B8%88

%E0%B8%A3%E0%B8%B4%

E0%B8%95%E0%B9%83%E0

%B8%99%E0%B8%81%E0%B

8%B2%E0%B8%A3%E0%B8

%9A%E0%B8%A3%E0%B8%

B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2

%E0%B8%A3%E0%B8%87%

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

%B9%81%E0%B8%A5%E0%

B8%B0%E0%B8%81%E0%B8

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

9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4

%E0%B8%9A%E0%B8%B1%

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

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

B8%8A%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ทางราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/oic/Home.

aspx

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนพัฒนาคณุธรรม 

ความโปร่งใส และ

ป้องกนัการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattach

ment/ita/data/%E0%B9%81%E

0%B8%9C%E0%B8%99%E0

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

B8%92%E0%B8%99%E0%B8

%B2%E0%B8%84%E0%B8%

B8%E0%B8%93%E0%B8%98

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

E0%B8%A1-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5-

64-(O39).pdf.aspx
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

สง่เสรมิคณุธรรมของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ สทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาต ิ

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattach

ment/ita/data/O39-

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

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

%B8%8F%E0%B8%B4%E0%

B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8

%95%E0%B8%B4%E0%B8%8

1%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%AA%E0%B9%88%

E0%B8%87%E0%B9%80%E0

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

B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8

%84%E0%B8%B8%E0%B8%9

3%E0%B8%98%E0%B8%A3%

E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0

%B8%AF-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5-

64.pdf.aspx
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ

แบบฟอรม์การ

ตรวจสอบเจา้หนา้ทีท่ี่

มสีว่นเกีย่วขอ้งกบั

การจัดซือ้ จัดจา้ง 

และยืน่ขอ้เสนอหรอื

คูส่ญัญา เพือ่ป้องกนั

การมสีว่นไดส้ว่นเสยี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เป็นไปตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ดว้ย การ

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ

 พ.ศ. 2560 ขอ้ 27
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

เพือ่ป้องกนัความ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชน์

 สว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://docs.nhrc.or.th/uploads/6

5268-110563.pdf

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ผังขัน้ตอนการ

ด าเนนิการกรณีมกีาร

รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattach

ment/ita/data/7-

%E0%B8%9C%E0%B8%B1%

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

%B8%B1%E0%B9%89%E0%

B8%99%E0%B8%95%E0%B8

%AD%E0%B8%99%E0%B8%

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

%E0%B8%94%E0%B8%B3%

E0%B9%80%E0%B8%99%E0

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

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

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

A3%E0%B8%93%E0%B8%B5

%E0%B8%A1%E0%B8%B5%

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

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

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

%87%E0%B9%80%E0%B8%A

3%E0%B8%B5%E0%B8%A2

%E0%B8%99%E0%B9%80%E

0%B8%88%E0%B9%89%E0%

B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8

%99%E0%B9%89%E0%B8%B

2%E0%B8%97.pdf.aspx
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ขอ้มลูสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattach

ment/ita/data/%E0%B8%A3%E

0%B8%B2%E0%B8%A2%E0

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

B8%99%E0%B8%9C%E0%B8

%A5%E0%B8%81%E0%B8%

B2%E0%B8%A3%E0%B8%94

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

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

%B8%99%E0%B8%87%E0%B

8%B2%E0%B8%99%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%E0%B8

%A3%E0%B8%B5%E0%B8%

A2%E0%B8%99.pdf.aspx

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattach

ment/ita/data/ITA(O36)%E0%B

8%AB%E0%B8%99%E0%B9

%88%E0%B8%A7%E0%B8%

A2%E0%B8%95%E0%B8%A3

%E0%B8%A7%E0%B8%88%

E0%B8%AA%E0%B8%AD%E

0%B8%9A%E0%B8%A0%E0

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

B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

ความโปร่งใสในการ

ปฏบิตัหินา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.nhrc.or.th/indexBan

ner.aspx

39

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

การลว่งละเมดิหรอื

คกุคามทางเพศใน

การท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.nhrc.or.th/sexual-

harrassment.aspx

40

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการ

ตรวจสอบความ

คบืหนา้เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/P

rogressComplaintDetail.aspx

41

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/ContactU

s.aspx

42

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การฟอกเงนิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการตรวจสอบ

การใชอ้ านาจของ

พนักงานเจา้หนา้ทีใ่น

การก ากบัและ

ตรวจสอบผูม้หีนา้ที่

รายงานธรุกรรม

เพือ่ก ากบัตรวจสอบการใชอ้ านาจของ

พนักงานเจา้หนา้ทีใ่หม้คีวามโปร่งใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.amlo.go.th/acoc/up

loads/content_attachfile/60496

921e40a8.pdf

สรา้งระบบตรวจสอบถว่งดลุและ

ลดการใชด้ลุพนิจิของพนักงาน

เจา้หนา้ที่

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx
http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx
http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx
http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx
http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/ProgressComplaintDetail.aspx
http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/ProgressComplaintDetail.aspx
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

43

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ป้องกนัและ

ปราบปราม

การฟอกเงนิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการตรวจสอบ

การบรหิารจัดการ

ทรัพยส์นิทีย่ดึและ

อายัด

เพือ่ก ากบัตรวจสอบการใชอ้ านาจของ

พนักงานเจา้หนา้ทีใ่หม้คีวามโปร่งใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.amlo.go.th/acoc/up

loads/content_attachfile/60496

921e40a8.pdf

สรา้งระบบตรวจสอบถว่งดลุและ

ลดการใชด้ลุพนิจิของพนักงาน

เจา้หนา้ที่

44

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
O29 แนวปฏบิตัสิ าหรับเผยแพร่.

pdf (ombudsman.go.th)

45

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การเปิดชอ่งทางให ้

ประชาชนสามารถแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

ส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

แบบรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบบคุลากรของ

ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ 

(google.com)

46

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศใชแ้นวทาง

การป้องกนัการรับ

สนิบนเพือ่ความ

ปลอดทจุรติจากการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

2. ประกาศและกรอบแนวทาง

ป้องกนัการรับสนิบน.pdf 

(ombudsman.go.th)

47

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

จัดท าคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน เรือ่ง

กระบวนการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน/ขอ้คดิเห็น/

ค าชมเชย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
2. คูม่อืการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน.

pdf (ombudsman.go.th)

48

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ใชม้าตรการดา้นการมี

สว่นร่วมในการ

ด าเนนิงานเพือ่

แสวงหาขอ้เท็จจรงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
งานน าเสนอ PowerPoint 

(ombudsman.go.th)

https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

49

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

o 36 การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติของส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564.pdf (ombudsman.go.th)

50

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การสรา้งคา่นยิมร่วม

ของส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร.pdf (ombudsman.go.th)

51

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

จัดท าแผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติ

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
แผนป้องกนัการทจุรติ 63.pdf 

(ombudsman.go.th)

52

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานการก ากบั

ตดิตามการด าเนนิการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติ

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

53

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หน่วยงานของ

ส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
PowerPoint Presentation 

(ombudsman.go.th)

54

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

Line Official Account : 

@Ombudsman

ระบบตอบค าถามโดยอตัโนมตั ิพรอ้มทัง้ยัง

สามารถพดูคยุกบัส านักงานฯ ได ้รวมทัง้

สามารถเชือ่มโยง (Link) ไปยัง Application 

การรอ้งเรยีนตอ่ผูต้รวจการแผน่ดนิ และ

เว็บไซตข์องส านักงานฯ รวมถงึสามารถ

ดาวนโ์หลด E-Book ของส านักงานฯ และ

ขอ้มลูขา่วสารของส านักงานได ้ตลอดจน

การเชือ่มโยงกบั QR Code ตา่งๆ ของ

ส านักงานฯ ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ombudsman.go.th/new/assets/documents/ita2564/pdf/O42/O42_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.ombudsman.go.th/new/assets/documents/ita2564/pdf/O42/O42_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบผูต้รวจการ

แผน่ดนิวา่ดว้ย

ประมวลจรยิธรรม

พนักงานและลกูจา้ง

ของส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระเบยีบผูต้รวจการแผน่ดนิวา่ดว้ย

ประมวลจรยิธรรมพนักงานและ

ลกูจา้งของส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๔
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิวา่

ดว้ยการรอ้งทกุขแ์ละ

การพจิารณาค ารอ้ง

ทกุขข์องพนักงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระเบยีบส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิวา่ดว้ยการรอ้งทกุขแ์ละ

การพจิารณาค ารอ้งทกุขข์อง

พนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

แผนการด าเนนิงาน

ประจ าปี ของ

ส านักงานพัฒนาพงิ

คนคร (องคก์าร

มหาชน)

รายงานแผนปฏบิตังิาน และแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ ในแตล่ะปีงบประมาณ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/objecti

ve-plan/
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี
เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/annual

-report/

รายงานผลการด าเนนิงาน

ประจ าปี 2557 - 2563
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานผลการ

ด าเนนิงานของ

ส านักงานพัฒนาพงิ

คนคร (องคก์าร

มหาชน)

เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ ในแตล่ะปีงบประมาณ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://pinkanakorn.or.th/perfor

mance-report/

รอบการรายงานผลการ

ด าเนนิงาน 6 เดอืน และ 12 เดอืน
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานงบขอ้มลู

การเงนิประจ าปี

เพือ่รายงานการใชง้บประมาณทางการเงนิ

ของส านักงานในแตล่ะปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0%

b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%

81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%

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

b8%b4%e0%b8%99/

ขอ้มลูงบการเงนิส านักงาน

ประจ าปี 2556 - 2564

https://pinkanakorn.or.th/objective-plan/
https://pinkanakorn.or.th/objective-plan/
https://pinkanakorn.or.th/annual-report/
https://pinkanakorn.or.th/annual-report/
https://pinkanakorn.or.th/performance-report/
https://pinkanakorn.or.th/performance-report/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะขององคก์ร

เพือ่รวบรวมขอ้มลูของส านักงานพัฒนาพงิ

คนคร (องคก์ารมหาชน) ทีส่ามารถเผยแพร่

ตอ่สาธารณะได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0%

b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%

a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%

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

b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%

a2%e0%b8%82%e0%b9%89%

e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%

b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%

aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%

e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%

b8%93/

เปิดใหป้ระชาชนหรอืผูท้ีส่นใจ

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของ

ส านักงานได ้

62

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

และขอ้มลูเชงิสถติ ิ

เรือ่งการรอ้งเรยีนการ

ทจุรติประจ าปี

ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตักิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%E0%

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

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

B1%E0%B8%94%E0%B8%81

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

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

%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทางออนไลน์

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการรับเรือ่งรอ้งเรยีนให ้

หลากหลาย
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/compl

aint/
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑก์ารบรหิาร

และพัฒนาทรัพยา

บคุคล

เพือ่ใชเ้ป็นหลักเกณฑใ์นการบรหิาร การ

พัฒนาบคุคล และประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของผูป้ฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0%

b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%

b1%e0%b8%81%e0%b9%80%

e0%b8%81%e0%b8%93%e0%

b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%

81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%

e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%

b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%

b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%

e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%

b8%9e/
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

สญัญาการจัดซือ้จัด

จา้งตา่งๆ ภายใน

องคก์ร

เพือ่ใหผู้รั้บเหมาภายนอกสามารถเขา้ถงึ

สญัญาจา้งได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0%

b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%

8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/

https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศตา่ง ๆ

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

เพือ่เผยแพร่ประกาศรายงานตา่ง ๆที่

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้งหรอืจัดหาพัสดุ

ของส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://pinkanakorn.or.th/procur

ement-new/

ประกาศเรือ่งเกีย่วกบัแผน การ

ประกวดราคา ผูช้นะการเสนอ

ราคา และการยกเลกิสญัญา
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานผลการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดปุระจ าปี ของ

ส านักงานพัฒนาพงิ

คนคร (องคก์าร

มหาชน)

เพือ่รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดใุนแตล่ะปีของส านักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0%

b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%

a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%

e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%

b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%

b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%

e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%

b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%

89%e0%b8%ad%e0%b8%88%

e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%

b8%88/
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การบรกิารทอ่งเทีย่ว 

E–Service จองบตัร

เขา้ชมสวนสตัว์

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ตารางกจิกรรมเขา้ชม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/e-

service--

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

E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0

%B8%A3%E0%B8%B4%E0%

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

%A3%E0%B8%97%E0%B9%8

8%E0%B8%AD%E0%B8%87

%E0%B9%80%E0%B8%97%E

0%B8%B5%E0%B9%88%E0%

B8%A2%E0%B8%A7/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร

69

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานและขัน้ตอน

การใหบ้รกิารสวนสตัว์

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใจถงึขัน้ตอน

การใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0%

b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%

95%e0%b8%a3%e0%b8%90%

e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%

b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%

b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%

e0%b9%89%e0%b8%99%e0%

b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%

99%e0%b8%81%e0%b8%b2%

e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%

b8%ab/
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หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ราชบณัฑติย

สภา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment: ITA) 

(เครือ่งมอื)

เพือ่ใหท้ราบสถานะและปัญหาการ

ด าเนนิงานดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส

ขององคก์ร และยกระดบัมาตรฐานการ

ด าเนนิงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.orst.go.th/royin/iwf

m_table.asp?a=9

เว็บไซตศ์นูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้น

การทจุรติ (ศปท.) ส านักงานราช

บณัฑติยสภา

https://pinkanakorn.or.th/procurement-new/
https://pinkanakorn.or.th/procurement-new/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/e-service--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://www.orst.go.th/royin/iwfm_table.asp?a=9
https://www.orst.go.th/royin/iwfm_table.asp?a=9


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

71

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ราชบณัฑติย

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารวชิาการ

ทางออนไลน์ 

(e-Service) ไดแ้ก ่

พจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. 2554, 

อกัขรานุกรม

ภมูศิาสตรไ์ทย, ศพัท์

บญัญัต ิส านักงานราช

บณัฑติยสภา 

ออนไลน,์ ระบบ

ฐานขอ้มลูค าทับศพัท์

ของส านักงานราช

บณัฑติยสภา, ระบบ

ทดสอบความรูด้า้น

ภาษาไทย ไดแ้ก ่

ขอ้สอบส าหรับครู

ภาษาไทย/ขอ้สอบ

ส าหรับนักเรยีน/

ขอ้สอบส าหรับบคุคล

ท่ัวไป, พจนานุกรม

ภาษามอืไทย ฉบบั

ราชบณัฑติยสภา 

(ระบบ)

ผูรั้บบรกิาร/ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- พจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 

https://dictionary.orst.go.th/ - 

อกัขรานุกรมภมูศิาสตรไ์ทย 

https://gazetteer.orst.go.th/mai

n/home - ศพัทบ์ญัญัต ิ

ส านักงานราชบณัฑติยสภา 

ออนไลน ์

https://coined-word.orst.go.th/

 - ระบบฐานขอ้มลูค าทับศพัท์

ของส านักงาน

 ราชบณัฑติยสภา 

https://transliteration.orst.go.th

/search - ระบบทดสอบความรู ้

ดา้นภาษาไทย ไดแ้ก ่ขอ้สอบ

ส าหรับครูภาษาไทย/ขอ้สอบ

ส าหรับนักเรยีน/ขอ้สอบส าหรับ

บคุคลท่ัวไป 

https://etest.orst.go.th/ - 

พจนานุกรมภาษามอืไทย ฉบบั

ราชบณัฑติยสภา 

http://164.115.33.116/

72

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ราชบณัฑติย

สภา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ 

(เครือ่งมอื)

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการขององคก์รไมเ่กดิ

การทจุรติ หรอืในกรณีทีพ่บกบัการทจุรติที่

ไมค่าดคดิ โอกาสทีจ่ะประสบกบัปัญหาจะ

นอ้ยกวา่องคก์รอืน่เพราะไดม้กีารเตรยีมการ

ป้องกนัลว่งหนา้ไว ้หรอืหากเกดิความ

เสยีหายขึน้จะเป็นความเสยีหายทีน่อ้ยกวา่

องคก์รทีไ่มม่กีารน าเครือ่งมอืประเมนิความ

เสีย่งมาใช ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.orst.go.th/pdfjs/we

b/viewer.html?file=/FILEROOM

/CABROYINWEB/DRAWER00

5/GENERAL/DATA0000/00000

773.PDF

ส านักงานราชบณัฑติยสภา

ด าเนนิการประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติตามแนวทางของ

ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นประจ าทกุปี

https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

73

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ราชบณัฑติย

สภา

การประเมนิตา่ง ๆ
การตรวจสอบภายใน 

(กลไก)

1. เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งและเชือ่ถอื

ไดข้องขอ้มลูตา่ง ๆ ทางดา้นการเงนิบญัชี

และดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 2. เพือ่

ตรวจสอบการปฏบิตังิาน งานเกีย่วกบัการ

บรหิารงบประมาณ การเงนิและการบญัช ี

การด าเนนิงาน การพัสดแุละทรัพยส์นิและ

การบรหิารงานดา้นอืน่ ๆ เพือ่ใหม้ี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ มติ

คณะรัฐมนตร ีรวมทัง้หนังสอืสัง่การตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- นักวชิาการตรวจสอบภายในได ้

จัดท าแผนการตรวจสอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไดแ้ก ่การจัดซือ้จัดจา้งดว้ยวธิี

ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส  ์

(e-bidding), การบญัชเีงนิ

งบประมาณ, การเบกิจา่ยคา่เบีย้

ประชมุคณะกรรมการวชิาการ, 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการจัด

ฝึกอบรม, เงนิสด เงนิฝาก

ธนาคาร ลกูหนี,้ การจัดซือ้จัด

จา้งดว้ยวธิคีดัเลอืก และได ้

ด าเนนิการตรวจสอบตามแผนที่

ก าหนด - มกีารประชมุส านักงาน

ราชบณัฑติยสภาเดอืนละ 1 ครัง้ 

เพือ่แจง้ใหท้ราบผลการ

ด าเนนิงานการตรวจสอบภายใน

ประจ าเดอืน ประกอบดว้ย ผล

การตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ

เพือ่ใหบ้คุลากรของส านักงาน

ราชบณัฑติยสภาปฏบิตัติาม

74

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของ

ส านักงานศาลยตุธิรรม

สรา้งคา่นยิมในการด าเนนิงานภายใน

องคก์รดว้ยความซือ่สตัย์ สจุรติ บรสิทุธิ ์

ยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/content/

category/detail/id/1388/iid/2366

83

75

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาล

ยตุธิรรม

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภายใน

ส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/content/

page/index/id/236691

76

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการลงโทษกรณี

ละเลยไมป่ฏบิตัหิรอื

ปฏบิตักิารจัดท างบ

กระทบยอดบญัชเีงนิ

ฝากธนาคารลา่ชา้

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภายใน

ส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/content/

page/index/id/140853

https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1388/iid/236683
https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1388/iid/236683
https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1388/iid/236683
https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/236691
https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/236691
https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/140853
https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/140853


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

77

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและแนว

ทางการด าเนนิการ

กรณีมเีรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการทจุรติ

ภายในส านักงานศาล

ยตุธิรรม

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภายใน

ส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/fi

le/2019060734454d5409c1c80

c64a2c00a868a07cb162608.P

DF

78

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

และก ากบัดแูลเพือ่

ลดความเสีย่งจาก

การทจุรติทางการเงนิ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภายใน

ส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://iau.coj.go.th/th/content/p

age/index/id/196814

79

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(สถาบนันติ ิ

วชัร)์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบขอ้คดิเห็น 

ขอ้เสนอเกีย่วกบัการ

พัฒนากระบวนการ

ทางอาญา

เพือ่ใหบ้คุลากร ประชาชน หรอืผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีในกระบวนการยตุธิรรมสามารถ

แสดงขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอ เกีย่วกบัการ

พัฒนากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

 ซึง่เป็นภารกจิของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16

lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE

_EWVJ6lVhhg/viewform

เป็นการน าความคดิเห็นจากผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดไป

พัฒนากระบวนการยตุธิรรมใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

80

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สือ่สาร)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบตดิตามขอ้มลูคดี

เพือ่บรกิารประชาชนในการอ านวยความ

สะดวกใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรยีกดขูอ้มลู 

ตดิตามสถานะการด าเนนิคด ีรวมถงึการนัด

หมายของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในคดนัีน้ ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www2.ago.go.th/index.p

hp/service/agotracking

(AGO Tracking) เป็น application

 ใชผ้า่นอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที่

81

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อยัการ)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การยืน่บญัชทีรัพยส์นิ

และหนีส้นิตอ่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ตามพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

วา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. 2561

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.cmiss.ago.go.th/ind

ex.php/2020-01-23-07-16-

27/2020-05-27-02-23-06/112-

2561-102-6

เป็นการประชาสมัพันธข์อ้มลู

บคุลากรในสงักดัทีจ่ะตอ้งยืน่

บญัชทีรัพยส์นิและหนีส้นิตอ่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม 

พ.ร.บ.วา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 

เพือ่เผยแพร่ใหผู้ม้สีว่น

เกีย่วขอ้งและประชาชนทราบ

82

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อยัการ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับฟังความ

คดิเห็นร่างกฎหมาย

ใหป้ระชาชนและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กระบวนการยตุธิรรมสามารถแสดงความ

คดิเห็นตอ่ร่างกฎหมายตา่ง ๆ ซึง่เป็นภารกจิ

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://e-

agoservice.ago.go.th:8081/Ago

Hearing/Hearing

การรับฟังความคดิเห็นตอ่ร่าง

กฎหมายแตล่ะฉบบั มกี าหนด

ระยะเวลาสิน้สดุในการแสดง

ความคดิเห็น

https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://iau.coj.go.th/th/content/page/index/id/196814
https://iau.coj.go.th/th/content/page/index/id/196814
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://www2.ago.go.th/index.php/service/agotracking
https://www2.ago.go.th/index.php/service/agotracking
http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
http://e-agoservice.ago.go.th:8081/AgoHearing/Hearing
http://e-agoservice.ago.go.th:8081/AgoHearing/Hearing
http://e-agoservice.ago.go.th:8081/AgoHearing/Hearing


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

83

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อยัการ/ส านัก

วนัิยและ

ระบบ

คณุธรรม)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีน

1.แนวทางการด าเนนิการทางวนัิย

ขา้ราชการอยัการ

  เพือ่ใหข้า้ราชการอยัการทีไ่ดรั้บมอบหมาย

ใหป้ฏบิตัภิารกจิเกีย่วกบัการสอบสวนทาง

วนัิย ขา้ราชการอยัการ ไดท้ราบถงึหนา้ที ่

ขัน้ตอนและวธิกีารสอบสวนทางวนัิย 

เพือ่ใหก้ารสอบสวนทางวนัิย สามารถ

ด าเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็วและ

เป็นธรรมในการด าเนนิการสอบสวนทาง

วนัิยแกข่า้ราชการอยัการ

 2. คูม่อืการด าเนนิการทางวนัิยขา้ราชการ

ธรุการ

  เพือ่ใหข้า้ราชการธรุการของส านักงาน

อยัการสงูสดุประพฤตตินอยูใ่นกรอบของ

กฎหมาย กฎ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การปฏบิตัริาชการ ท าาใหก้ารปฏบิตัริาชการ

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ กอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์กท่างราชการ ตลอดจนให ้

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นวนัิยไดย้ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www2.ago.go.th/index.p

hp/itas/10-about-us/1623-

managecase

เป็นแนวทางการด าเนนิการทาง

วนัิยของขา้ราชการส านักงาน

อยัการสงูสดุ ทัง้นี ้รวมถงึเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

84

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คุม้ครองสทิธิ

และ

ชว่ยเหลอื

ทางกฏหมาย

แกป่ระชาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

กระดานสนทนา (Web

 board)

ใหบ้รกิารประชาชนหรอืผูรั้บบรกิารสอบถาม

ขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมาย หรอืขัน้ตอนการ

ด าเนนิงานในกระบวนการยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.lawaid.ago.go.th/ind

ex.php?option=com_kunena&It

emid=78&func=listcat

เป็นชอ่งทางการสือ่สารใน

ลักษณะ web board

85

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านักงาน

วชิาการ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนการบรหิารความ

เสีย่งส านักงานอยัการ

สงูสดุ ปีงบประมาณ

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารองคก์ร  

และลดโอกาสในการเกดิการทจุรติหรอื

กอ่ใหเ้กดิการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่น

ตนและผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEvDT

m1R3pmBV/view

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระ

ราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์

และวธิกีารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖

https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10-about-us/1623-managecase
https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10-about-us/1623-managecase
https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10-about-us/1623-managecase
http://www.lawaid.ago.go.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=78&func=listcat
http://www.lawaid.ago.go.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=78&func=listcat
http://www.lawaid.ago.go.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=78&func=listcat
https://drive.google.com/file/d/1vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEvDTm1R3pmBV/view
https://drive.google.com/file/d/1vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEvDTm1R3pmBV/view
https://drive.google.com/file/d/1vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEvDTm1R3pmBV/view


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

86

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านัก

ยทุธศาสตร ์

นโยบาย 

และแผน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ส านักงานอยัการสงูสดุ

 ประจ าปีงบประมาณ

เพือ่ใหห้น่วยงานในสงักดัทีเ่กีย่วขอ้ง

รับทราบและปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการทจุรติ

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

WMEKHJMjOZNPSO__Diz5R

TmO3usf3Xrq/view

การจัดท าแผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

 ส านักงานอยัการสงูสดุ ประจ าปี

งบประมาณในแตล่ะปี จะะ

ทบทวน แกไ้ข ปรับปรุงโครงการ

 และคา่เป้าหมายบางสว่นโดย

พจิารณาจากผลการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานผูรั้บผดิชอบและ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

87

หน่วยงาน

สว่นราชการ

ไมส่งักดั

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อยัการสงูสดุ 

(ส านัก

ยทุธศาสตร ์

นโยบาย 

และแผน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการในการขบัเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใสของ

ส านักงานอยัการสงูสดุ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

6Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8x

RrHfvFr8/view

ส านักงานอยัการสงูสดุด าเนนิ

การศกึษาวเิคราะหผ์ลการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ

ส านักงานอยัการสงูสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่เป็น

ขอ้มลูในการปรับปรุงและพัฒนา

มาตรการ และก าหนดมาตรการ

ในการขบัเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปร่งใสของ

ส านักงานอยัการสงูสดุใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/file/d/1WMEKHJMjOZNPSO__Diz5RTmO3usf3Xrq/view
https://drive.google.com/file/d/1WMEKHJMjOZNPSO__Diz5RTmO3usf3Xrq/view
https://drive.google.com/file/d/1WMEKHJMjOZNPSO__Diz5RTmO3usf3Xrq/view
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view

