
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การยืน่บัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ 

กรณีด ารงต าแหน่ง

ครบ ๓ ปี

เพือ่จัดเก็บเป็นขอ้มลูไว ้

ส าหรับการตรวจสอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019112

5181416109/list?

ด าเนนิการ พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ.๒๕๖๑

2
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การยืน่บัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ 

กรณีเขา้รับต าแหน่ง

และกรณีพน้จาก

ต าแหน่ง

เพือ่จัดเก็บเป็นขอ้มลูไว ้

ส าหรับการตรวจสอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019120

217060488/list?

ด าเนนิการ พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ.๒๕๖๑

3
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่ยกระดับคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึง่เป็นมาตรการ

ป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ 

ทีห่น่วยงานภาครัฐท่ัว

ประเทศจะตอ้งด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://itas.nacc.go.th

/report/rpt0301?Year

=2020&MinistryId=2&

ScopeDimId=

ในปี งป.๖๓ ทร.มผีล

คะแนนการประเมนิ 

รอ้ยละ ๙๒.๖๐ สงูกวา่

เกณฑท์ีก่ าหนดการ

ประเมนิไว ้รอ้ยละ ๘๕

4
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของ ทร. ประจ าปี งป.

๖๔

เพือ่ปลกูฝังคา่นยิม 

ทัศนคตทิีด่แีละปลกุ

จติส านกึใหม้คีณุธรรม 

ลดปัญหาการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ เสรมิสรา้ง

ความรว่มมอืของ

หน่วยงาน และเครอืขา่ย

ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน

 ภาคประชาสงัคม และ

องคก์รตามรัฐธรรมนูญใน

การป้องกนัและเฝ้าระวงัมิ

ใหเ้กดิการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ หรอืละ

เวน้การปฏบิัตหินา้ทีโ่ดย

มชิอบ เสรมิสรา้งกลไก

ระบบการตรวจสอบ 

ถว่งดลุ มาตรการในการ

ตอ่ตา้นและปราบปราม

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

แผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของ ทร. ประจ าปี งป.
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

5
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติของ 

ทร. ประจ าปี งป.๖๔

เพือ่แสดงเจตจ านงสจุรติ

และความมุง่มั่นตัง้ใจใน

การบรหิารราชการโดยใช ้

หลักธรรมาภบิาล 

สามารถตรวจสอบการ

บรหิารงาน และการ

ปฏบิัตหินา้ทีข่องก าลังพล

 ทร.ใหม้คีณุธรรม 

จรยิธรรมเป็นแบบอยา่งทีด่ี

 มคีวามเป็นธรรมและ

โปรง่ใสสามารถตรวจสอบ

ได ้สรา้งความเชือ่มั่นแก่

ผูรั้บรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติของ 

ทร. ประจ าปี งป.64

ก าหนดรายงานให ้

ศปท.กห.ทราบ ตาม

วงรอบ (วงรอบที ่๑ 

ภายใน ก.พ. และ

วงรอบที ่๒ ภายใน 

ก.ค.)

6
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

จัดการเรยีนการสอน

หลักสตูรดา้นทจุรติ

ศกึษา โดยสอดแทรก

ไวใ้นการศกึษา การ

อบรม และการ

ฝึกอบรมหลักสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

หลักสตูรอดุมศกึษา 

และหลักสตูรตาม

แนวทางการรับ

ราชการทหาร

เพือ่ปลกูฝังและสรา้ง

วฒันธรรมตอ่ตา้นการ

ทจุรติใหส้ามารถแยกแยะ

ไดว้า่ส ิง่ใดเป็นประโยชน์

สว่นตน หรอืสิง่ใดเป็น

ประโยชน์สว่นรวม มคีวาม

ละอายและเกรงกลัวทีจ่ะ

ไมก่ระท าการทจุรติ และ

ไมท่นตอ่การทจุรติทกุ

รปูแบบผา่น

สถาบันการศกึษา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
อนุมัต ิทร.หลักสตูร

ตา้นทจุรติ

บรรจหุลักสตูรดา้น

ทจุรติศกึษาใน

กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่

หลักสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน จ านวน ๒ 

หลักสตูร หลักสตูร

อดุมศกึษา จ านวน ๑๐

 หลักสตูร และ

หลักสตูรกลุม่ทหาร

และต ารวจ จ านวน ๖๓

 หลักสตูร

7
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพเรอื

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้ง

ทกุขก์องทัพเรอื

เพือ่รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/

รอ้งทกุข ์แจง้เบาะแสการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.rongtook.

navy.mi.th/

เป็นชอ่งทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

เบาะแสการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

8
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพบก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิ

กฎระเบยีบทีล่า้สมัย 

อาจกอ่ใหเ้กดิการ

เรยีกรับสนิบน

เพือ่ปรับปรงุกฎระเบยีบ 

ลดกฎเกณฑท์ีเ่ป็น

อปุสรรค และพัฒนาขดี

ความสามารถในการ

ปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

9
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพบก

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

ในสญัญา

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้งในกระบวนการ

จัดซือ้จัดจา้งสามารถ

ปฏบิัตติามเงือ่นไขหรอื

ขอ้ก าหนดในสญัญาได ้

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

10
กระทรวงกลา

โหม
กองทัพบก

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ก าหนดแนวทางการ

รับเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข์

ของกองทัพบก รวมถงึขอ

ความเป็นธรรม ขอความ

ชว่ยเหลอื ขอความ

อนุเคราะห ์แสดงความ

คดิเห็น ตชิม และแจง้

เบาะแส เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักองทัพบก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

11
กระทรวงกลา

โหม

กองทัพอากา

ศ
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิการของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เสรมิสรา้งกระบวนการ

สง่เสรมิคณุธรรม และ

ความโปรง่ใสในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.t

h/web/index.php/pag

e-main

12
กระทรวงกลา

โหม

กองทัพอากา

ศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการป้องกนั

การทจุรติใน

กระบวนการเบกิจา่ย

ยาตามสทิธสิวสัดกิาร

รักษาพยาบาล

ขา้ราชการ

ก าหนดแนวทางทีช่ดัเจน

ในการปฏบิัต ิเพือ่ป้องกนั

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.t

h/web/images/docum

ents/Risk/Bhumibhol

Hospital.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

13
กระทรวงกลา

โหม

กองทัพอากา

ศ

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

หลักสตูร /องคค์วามรู ้

เพือ่การป้องกนัการ

ทจุรติ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

หลักสตูรตา้นทจุรติ

ศกึษา ตามแนวทาง

การรับราชการของ

ทหาร ต ารวจ และ

หลักสตูรการขัดกนั

ของผลประโยชน์สว่น

ตนกบัสว่นรวม 

โครงการตามแผน

บรูณาการดา้นความ

มั่นคงในชวิติของ 

ก าลังพล ทอ. ไดแ้ก ่

งานสทิธกิ าลังพล, 

เสรมิเกราะก าลังพล

ใตปี้ก ทอ. และ

โครงการสง่เสรมิ

สขุภาพเชงิรกุ

14
กระทรวงกลา

โหม

กองทัพอากา

ศ
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

เพือ่สรา้งแนวทางในการ

บรหิารความเสีย่งการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.t

h/web/index.php/201

7-02-01-02-07-

02/2017-02-01-02-08-

4

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติของ 

ทอ.ตามแผนปฏริปู

ประเทศ ดา้นการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

(พ.ศ.2561 - 2565) 

ประเด็นปฏริปูที ่2 

ดา้นการป้องปราม

และการประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

15
กระทรวงกลา

โหม

กองทัพอากา

ศ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สง่เสรมิคณุธรรม

และตอ่ตา้นการทจุรติ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://clear.rtaf.mi.t

h/web/index.php/pag

e-main

16
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

บรรจไุวใ้นหลักสตูร

เพือ่ใหส้ถานศกึษาหรอื

หน่วยทีเ่ปิดการศกึษาใน

สงักดั บก.ทท. บรรจุ

หลักสตูรการเรยีนการสอน

รปูแบบการป้องกนัการ

ทจุรติ ตามแนวคดิแยก

ผลประโยชน์สว่นตนและ

ผลประโยชน์สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.

th/images/PDF/protec

t_corruption_64.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

17
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

สง่เสรมิและอบรม

เผยแพร่

เพือ่ใหข้า้ราชการในสงักดั

 บก.ทท. ทกุระดับมี

ความรูค้วามเขา้ใจใน

รปูแบบการป้องกนัการ

ทจุรติตามแนวความคดิ

แยกระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนและผลประโย

ชสว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.

th/images/PDF/protec

t_corruption_64.pdf

18
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

อบรมศลีธรรมปลกูฝัง

ความดี

เพือ่ใหข้า้ราชการในสงักดั

 บก.ทท. มคีณุธรรม

จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่ี

ในการตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.

th/images/PDF/protec

t_corruption_64.pdf

19
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประสานความรว่มมอื

เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอื

กบัหน่วยงานในสงักดัของ

 กห.,ป.ป.ท. และ ป.ป.ช.

ในการปฏบิัตงิานที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.rtarf.mi.

th/images/PDF/protec

t_corruption_64.pdf

20
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เสรมิสรา้งเครอืขา่ย

เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการ

ป้องกนัและตอ่ตา้นการ

ทจุรติของ บก.ทท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

21
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางบนระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การสรา้งความรว่มมอื การ

รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน การ

มสีน่รว่มระหวา่งเครอืขา่ย

การป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติของ 

บก.ทท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.edoc.rta

rf.mi.th./complaint/m

ain.php

22
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ยดึหลักธรรมาภบิาล

เพือ่ใหส้ว่นราชการใน

สงักดั นก.ทท. น ากรอบ

ชีน้ าการก าหนดนโยบาย

ตามหลักธรรมาภบิาลของ

การบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ี๑๐ หลักมา

ใชเ้ป็นแนวทางด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

23
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การทจุรติโครงการ

เพือ่ใหม้กีารลงนาม

ขอ้ตกลงระหวา่ง

หน่วยงานราชการและ

หน่วยงานภายนอก 

หน่วยงานเอกชน เพือ่

ป้องกนัการรว่มมอืกนั

ทจุรติโครงการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

24
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เสรมิสรา้งความ

โปรง่ใสในการ

พจิารณารา่ง กฎ 

ระเบยีบ ค าสัง่

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส

ในทกุเรือ่งของกฎ ระเบยีบ

 ค าสัง่ทีม่กีารแกไ้ขหรอื

ยกรา่งใหม่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

25
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการการเผยแพร่

ขอ้มลูสารธารณะ

เพือ่สง่เสรมิใหส้ว่น

ราชการใน บก.ทท. 

เผยแพรข่อ้ลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกบันโยบาย การ

ด าเนนิงาน ผา่นสือ่

ประชาสมัพันธข์องหน่วย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://csc.rtarf.mi.th

26
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการก าหนด

กลไกในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการ

ทจุรติ

เพือ่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

และก าหนดหนา้ทีใ่นการ

ด าเนนิการดา้นแผนงาน 

ควบคมุ ก ากบัดแูลและ

ตดิตามการด าเนนิงาน

ของสว่นราชการในสงักดั 

บก.ทท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

27
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

สรา้งกลไกตรวจสอบ

เพือ่ใหม้คีูม่อืหรอื

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน

เพือ่ตวจสอบหรอืยบัยัง้

การทจุรติของหน่วย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

28
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

มาตรการสรา้ง

แรงจงูใจ

เพือ่ใหเ้กดิแรงจงูใจใน

การปฏบิัตติามหลักธรร

มาภบิาลของหน่วยโดย

การยกยอ่งเชดิชเูกรีต ิให ้

เป็นหน่วยตัวอยา่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

29
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย
การประเมนิตา่ง ๆ พัฒนาและประเมนิ

เพือ่ใหส้ว่นราชการใน

สงักดั บก.ทท. มกีาร

วางแผนพัฒนาการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติโดยด าเนนิการ

ตากรอบการประเมนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

30
กระทรวงกลา

โหม

กองบัญชาการ

กองทัพไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

น าคดคีวามผดิมาเป็น

บทเรยีน

เพือ่ใหส้ว่นราชการใน

สงักดั บก.ทท. มกีารน า

บทเรยีนจากคดคีวามผดิ

ดา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบทีม่กีาร

ด าเนนิคดถีงึทีส่ดุแลว้มา

เป็นบทเรยีนในการปฏบิัต

งาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

31
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ จ ากดั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

ของบรษัิทฯ เป็นไปดว้ย

ความโปรง่ใส ปลอดจาก

การทรุติและประพฤตมิิ

ชอบในการปฏบิัตงิาน 

และเพือ่ก าหนดมาตรการ 

งดรับ/การใหข้องขวญั 

ทรัพยส์นิหรอืประโยชน์

อืน่ใด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/389-2021-04-

01-02-23-34

32
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ จ ากดั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดเุกดิ

ประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทฯ

 และสอดคลอ้งกบั

หลักการความคุม้คา่ 

โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/394-2021-04-

01-06-05-43

33
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่เปิดโอกาสและ

สง่เสรมิใหม้กีารรับฟัง

ความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ

 ขอ้รอ้งเรยีน และการมี

สว่นรว่มของผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุและ

พัฒนาการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/393-2021-04-

01-06-04-28

http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/389-2021-04-01-02-23-34
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/394-2021-04-01-06-05-43
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/393-2021-04-01-06-04-28


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

34
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

ของบรษัิทฯ มคีวาม

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

และมแีนวทางด าเนนิงาน

ส าหรับการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส

เกีย่วกบัการกระท าผดิ

และการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/392-2021-04-

01-02-28-07

35
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ จ ากดั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย NO 

GIFT POLICY

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

ของบรษัิทฯ เป็นไปดว้ย

ความซือ่สตัยส์จุรติ มี

ความโปรง่ใสและการ

บรหิารงานเป็นไปตาม

หลักธรรมาภบิาล รวมถงึ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมและ

คา่นยิมสจุรติในการ

ปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-

55/9/296-no-gift-

policy-2564

36
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ จ ากดั

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อื แนวทางการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ก าหนดแนวทางการ

ด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkok

dock.co.th:8080/256

3/index.php/th/2019-

09-20-15-49-55/9-

2/438-2021-05-10-

12-44-10

คูม่อืขัน้ตอนการ

ปฏบิัตใินการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

37
กระทรวงกลา

โหม

บรษัิท อู่

กรงุเทพ จ ากดั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอก

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีผ่า่นชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.

com/forms/d/1Mm-

8m4pfVyGU-

G_qxYiYlrKxeKZJw

AKqzQEVbbUai38/v

iewform?edit_reque

sted=true

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง 

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ของเจา้หนา้ที/่

รอ้งเรยีนการจัดซือ้จัด

จา้ง/รอ้งเรยีนการ

ใหบ้รกิาร

38
กระทรวงกลา

โหม

สถาบัน

เทคโนโลยี

ป้องกนั

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิ

กฎระเบยีบทีล่า้สมัย 

อาจกอ่ใหเ้กดิการ

เรยีกรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

39
กระทรวงกลา

โหม

สถาบัน

เทคโนโลยี

ป้องกนั

ประเทศ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

40
กระทรวงกลา

โหม

สถาบัน

เทคโนโลยี

ป้องกนั

ประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/392-2021-04-01-02-28-07
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9/296-no-gift-policy-2564
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
http://www.bangkokdock.co.th:8080/2563/index.php/th/2019-09-20-15-49-55/9-2/438-2021-05-10-12-44-10
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-8m4pfVyGU-G_qxYiYlrKxeKZJwAKqzQEVbbUai38/viewform?edit_requested=true


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

41
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบใบจา่ยเงนิเดอืน

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Slip)

เพือ่ลดงบประมาณในการ

พมิพเ์อกสารและใหรู้ไ้ด ้

เฉพาะบคุคลเทา่นัน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

มรีะบบการป้องกนั

และการเขา้รหสัขอ้มลู

 รวมทัง้ผูท้ีเ่ป็น

เจา้ของใบจา่ย

เงนิเดอืน

อเิล็กทรอนกิส ์

สามารถเปิดดไูด ้

เฉพาะบคุคลทีไ่ดรั้บ

สทิธิเ์ทา่นัน้และใช ้

งานบนเครอืขา่ยของ

หน่วยงาน

42
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การด าเนนิการ

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้ง

เปิดเผยขอ้มลู การ

ประกาศตา่ง ๆ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เป็นไปตามระเบยีบ

แบบแผนของทาง

ราชการ และมกีาร

เปิดเผยขอ้มลูใน

เว็บไซตห์ลักของ

หน่วยงาน

43
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคล

ท่ัวไป รวมทัง้ผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี สามารถ

รอ้งเรยีนมายงัหน่วยได ้

โดยตรง เพือ่ความรวดเร็ว

ในการรับทราบปัญหา 

และสามารถน าไป

ด าเนนิการตอ่ขอ้รอ้งเรยีน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://dfd.mod.go.th

/%E0%B9%81%E0%B8

%88%E0%B8%87%E0

%B9%80%E0%B8%A3

%E0%B8%AD%E0%B8

%87%E0%B8%A3%E0

%B8%AD%E0%B8%87

%E0%B9%80%E0%B8

%A3%E0%B8%A2%E0

%B8%99.aspx

ขอ้มลูในเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน

44
กระทรวงกลา

โหม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศผูช้นะการ

จัดซือ้/จา้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน ตรวจสอบได ้

45
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่สง่เสรมิใหม้กีาร

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

ภารกจิ และการ

ด าเนนิการทีส่ าคัญ 

ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ ้

ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูการ

ปฏบิัตงิานขององคก์าร

สงเคราะหท์หารผา่นศกึ 

โดยยดึหลักความถกูตอ้ง

ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test/seed/64/oit6

4

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

46
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารรับ

ฟังความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ รวมถงึการมี

สว่นรว่มของผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีภายนอก เพือ่น า

ขอ้คดิเห็นดังกลา่ว มา

ปรับปรงุการบรกิาร

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/index.php

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์

47
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดุ

เป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยถกูตอ้ง โปรง่ใส 

ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยมี

แนวทางปฏบิัตงิานที่

สอดคลอ้งกบั

พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้ง และการ บรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐,

ระเบยีบกระทรวงการคลัง

วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ

 พ.ศ.๒๕๖๐, กฎกระทรวง

ตลอดจนกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test_buy.html

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์

48
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการและ

แนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติหรอืการ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ขับเคลือ่นนโยบาย

ของรัฐบาลไปสูก่าร

ปฏบิัตทิีเ่ป็นรปูธรรม จงึ

ก าหนดมาตรการและ

แนวทางทีม่ปีฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน กรณีเกดิการ

ทจุรติตอ่หนา้ที ่หรอืการ

ประพฤตมิชิอบของ

พนักงานและลกูจา้งประจ า

 องคก์ารสงเคราะหท์หาร

ผา่นศกึ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://wvo-

test.thaicloudsolution

s.com/complain-

wvo/cpl

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

49
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและแนว

ทางการป้องกนัการ

รับสนิบนและการ

ขัดกนัระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่เป็นการป้องกนัการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

และสรา้งวฒันธรรมการ

ท างานทีเ่ปิดเผย โปรง่ใส 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาลของการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีที่

ค านงึถงึผลประโยชน์ของ

สว่นรวมและประชาชน

เป็นส าคัญ จงึจัดท า

แนวทางปฏบิัตใินการ

ป้องกนัเกีย่วกบัการรับ

สนิบน และการขัดกนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่น

ตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวม การใชอ้ านาจ

หนา้ทีเ่อือ้ประโยชน์ตอ่

ตนเองและผูอ้ ืน่ การ

แสวงหาผลประโยชน์

รว่มกนักบัองคก์รธรุกจิ/

เอกชนการรับทรัพยส์นิ

หรอืประโยชน์อืน่ใดอนั

เกดิจากใชอ้ านาจหนา้ที่

ในทางมชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test/seed/64/oit6

4_18.html

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์

50
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและ

ตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ

เพือ่ตระหนักถงึ

ความส าคัญในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ สง่เสรมิ

ธรรมาภบิาล โดยยดึหลัก

คณุธรรม จรยิธรรม และ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยเป็น

หลักส าคัญ จงึก าหนด

มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิ เพือ่เสรมิสรา้ง

ความโปรง่ใส และป้องกนั

การทจุรติ ตลอดจนการใช ้

เป็นแนวทางปฏบิัตใิห ้

เป็นไปตามมาตรฐานการ

ปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://thaiveterans.m

od.go.th/new_v2/wvo

_v2/test/seed/64/oit6

4_18.html

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

51
กระทรวงกลา

โหม

องคก์าร

สงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ

การประเมนิตา่ง ๆ
มาตรการตรวจสอบ

ภายใน

เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบ

ภายในโดยอสิระ ใหเ้กดิ

ความเชือ่มั่นตอ่ความมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล

ของการด าเนนิงานและ

ความคุม้คา่ของการใช ้

จา่ยเงนิ เพือ่เพิม่คณุคา่

และปรับปรงุการ

ปฏบิัตงิานขององคก์รให ้

บรรลวุตัถปุระสงค ์และ

เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึเว็บไซต์


