
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

เพือ่การป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ของขา้ราชการ

กรมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

2
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบนและป้องกนั

การขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวมของ

เจา้หนา้ทีก่รมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

หนังสอืกองบรหิารทรัพยากร

บคุคล ที ่กค 0304/ว 274 ลง

วนัที ่26 มถินุายน 2562

3
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ซกัซอ้มความเขา้ใจ

ในการใชร้ถราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

หนังสอืกรมธนารักษ์ ที ่กค 

0304/ว 146 ลงวนัที ่25 

ตลุาคม 2559

4
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมธนารักษ์ 

เรือ่ง เจตจ านง "การ

บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติตอ่การ

ปฏบิตังิานของ

แผน่ดนิและ

สาธารณชน"

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dep-hr.treasury.go.th/web-

upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de274

6/m_document/4968/44501/file_download/a604a

95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf

5
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของกรมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dep-hr.treasury.go.th/web-

upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de274

6/m_document/4962/41812/file_download/6a0fb

ec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf

6
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ศนูยร์อ้งเรยีนรอ้ง

ทกุขก์รมธนารักษ์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://trdservice.treasury.go.th/web-

assets/page_06/complain_trd.php

7
กระทรวง

การคลัง
กรมธนารักษ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารตาม

ยทุธศาสตรก์าร

สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม ขา้ราชการ

กรมธนารักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dep-hr.treasury.go.th/web-

upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de274

6/m_document/4968/41813/file_download/65de7

c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf

8
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

มาตรการ กลไกใน

การใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี

มสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงาน

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน 

ภายใตค้วามร่วมมอืจาก

หลายหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐ

 ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน รวมทัง้การ

เผยแพร่ขอ้มลูและหรอืรับ

ฟังความคดิเห็นของ

ประชาชน และผูม้สีว่นได ้

เสยี เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

มคีณุภาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

มาตรการ กลไกในการใหผู้ม้ ี

สว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงาน

https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/44501/file_download/a604a95d563cbe646118a15c28cbe1f5.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4962/41812/file_download/6a0fbec8062e1d0c63b562c1479b53de.pdf
http://trdservice.treasury.go.th/web-assets/page_06/complain_trd.php
http://trdservice.treasury.go.th/web-assets/page_06/complain_trd.php
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf
https://dep-hr.treasury.go.th/web-upload/101x125903bbc2403a6f53ae4f82f3de2746/m_document/4968/41813/file_download/65de7c63e0b12d453e29b72a0c11a1c9.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

9
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลางวา่ดว้ย

แนวทางปฏบิตัขิอง

ผูป้ฏบิตังิานเพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง 

พ.ศ. 2561

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานดา้น

การพัสดแุละการจัดซือ้จัด

จา้งของกรมบญัชกีลางมี

แนวทางในการปฏบิตังิาน

ตามกรอบจรรยาบรรณของ

ผูป้ฏบิตังิานใหม้คีวาม

โปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได ้และเกดิประสทิธภิาพ

สงูสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

แนวทางปฏบิตัขิอง

ผูป้ฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการจัดซือ้

จัดจา้ง พ.ศ. 2561

10
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

มาตรการและ

แนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

เกดิการทจุรติตอ่

หนา้ทีห่รอืการ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที ่

กรมบญัชกีลาง

เพือ่สรา้งธรรมาภบิาลใน

การบรหิารงานและสง่เสรมิ

การมสีว่นร่วมจากทกุภาค

สว่นในการตรวจสอบ เฝ้า

ระวงั สกดักัน้มใิหเ้กดิการ

ทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน กรณีเกดิการทจุรติ

ตอ่หนา้ทีห่รอืการประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที ่

กรมบญัชกีลาง

11
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

นโยบายตอ่ตา้นการ

ใหห้รอืรับสนิบนหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใดเพือ่

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

บคุลากร

กรมบญัชกีลาง

เพือ่เป็นมาตรฐานและเป็น

แนวทางปฏบิตั ิสรา้งความ

โปร่งใสในการปฏบิตั ิ

ราชการมใิหเ้กดิการทจุรติ

คอรรั์ปชนั รวมทัง้เป็น

คา่นยิมร่วมส าหรับองคก์ร

และบคุลากรทกุคนพงึ

ยดึถอื ปฏบิตัคิวบคูก่บั

กฎหมายบ กฎ ระเบยีบ 

หรอืขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

นโยบายตอ่ตา้นการใหห้รอื

รับสนิบนหรอืประโยชนอ์ืน่ใด

เพือ่ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของบคุลากร

กรมบญัชกีลาง

12
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

นโยบายตอ่ตา้น

พฤตกิรรมอนัเป็น

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ของบคุลากร

กรมบญัชกีลาง

เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

กรมบญัชกีลาง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

นโยบายตอ่ตา้นพฤตกิรรมอนั

เป็นผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของบคุลากร

กรมบญัชกีลาง



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

13
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมบญัชกีลาง เรือ่ง 

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่ใหด้ าเนนิงานอยา่งมี

คณุธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และ

ปราศจากการแทรกแซง

ใด ๆ ทีท่ าใหข้าดความเป็น

กลาง สงวนรักษาไวซ้ ึง่

ประโยชนส์ว่นรวม และมี

เหตผุลในการใชด้ลุพนิจิที่

เหมาะสม สามารถ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ

14
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติตอ่หนา้ที่

หรอืการประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

กรมบญัชกีลาง

เพือ่สรา้งธรรมาภบิาลใน

การบรหิารงานและสง่เสรมิ

การมสีว่นร่วมจากทกุภาค

สว่นในการตรวจสอบ เฝ้า

ระวงั สกดักัน้มใิหเ้กดิการ

ทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติตอ่หนา้ทีห่รอืการ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีก่รมบญัชกีลาง

15
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบบ าเหน็จ

บ านาญ/ระบบ

บ าเหน็จค ้าประกนั 

(e-pension)

การน าระบบอเิล็กทรอนกิส์

มาใชใ้นการปฏบิตังิาน

อนุมตับิ าเหน็จบ านาญ 

และการเบกิจา่ยเงนิ

บ าเหน็จบ านาญ และเงนิ

อืน่ในลักษณะเดยีวกนัโดย

โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก

ธนาคารผูม้สีทิธโิดยตรง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระบบบ าเหน็จบ านาญ/ระบบ

บ าเหน็จค ้าประกนั 

(e-pension)

16
กระทรวง

การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐดว้ย

อเิล็กทรอนกิส์

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัเิกีย่วกบั

การจัดซือ้จด้จา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ โดยใช ้

เงนิงบประมาณอยา่งมี

ประสทิธภิาพ เกดิความ

คุม้คา่ตอ่ภารกจิของรัฐ มึ

ความโปร่งใส และป้องกนั

ปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง

ภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง
เครือ่งมอือืน่ ๆ

โครงการขอ้ตกลง

คณุธรรม

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

ใชจ้า่ยงบประมาณและ

ยกระดบัความโปร่งใสของ

โครงการจัดซือ้จัดจา้งของ

ภาครัฐ เนือ่งจากไดรั้บการ

ตรวจสอบ กระบวนการ

จัดซือ้จัดจา้ง การด าเนนิ

โครงการและการใชจ้า่ย

โครงการจากภาคประชา

สงัคมโดยผา่นทางผู ้

สงัเกตการณ์ สรา้งความ

เชือ่มัน่ใหก้บัภาคเอกชนที่

จะเขา้ร่วมเสนอราคา

โครงการของรัฐ เกดิการ

แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่

ประเทศอยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั โครงการขอ้ตกลงคณุธรรม
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การคลัง

กรมบญัชกีลา

ง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

โครงการความ

โปร่งใสในการ

กอ่สรา้งภาครัฐ

เพือ่สรา้งความโปร่งใสใน

โครงการกอ่สรา้งภาครัฐ 

โดยการวางระบบใหม้กีาร

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

โครงการกอ่สา้งสู่

สาธารณชนในทกุ ๆ ระยะ

ทีด่ าเนนิการ โดยมี

กระบวนการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของขอ้มลูที่

ไดรั้บมาจากการเปิดเผย

ขอ้มลูโดยคณะท างาน

ตรวจสอบขอ้มลู 

(Assurance Team) และ

แปลใหอ้ยูใ่นรูปของภาษา

ทีเ่ขา้ใจงา่ย เพือ่ใหผู้ม้สีว่น

ไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถ

เขา้ใจได ้และใชข้อ้มลู

เหลา่นีเ้พือ่เรยีกรอ้งใหเ้กดิ

การเอาผดิกบัผูม้หีนา้ที่

รับผดิชอบได ้ในกรณีทีม่ี

ความผดิปกตเิกดิขึน้กบั

โครงการการกอ่สรา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
โครงการความโปร่งใสใน

การกอ่สรา้งภาครัฐ
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การคลัง
กรมศลุกากร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติในการบรหิาร

กรมศลุกากร มุง่สูก่าร

เป็นองคก์ารทีย่ดึมัน่

ในหลักธรรมาภบิาล

เพือ่ประกาศเจตจ านงสจุรติ

ในการบรหิารกรมศลุกากร 

มุง่สูก่ารเป็นองคก์ารทีย่ดึ

มัน่ในหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.customs.go.th/data_files/8a38c604c0

073b52aac0198a2966ee7e.pdf
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การคลัง
กรมศลุกากร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบ

ของกรมศลุกากร

เพือ่ใหม้มีาตรการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบของกรม

ศลุกากร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ค าสัง่กรมศลุกากร ที ่167/

๒๕๖3 ลงวนัที ่22 เมษายน 

๒๕๖3

http://www.customs.go.th/data_files/8a38c604c0073b52aac0198a2966ee7e.pdf
http://www.customs.go.th/data_files/8a38c604c0073b52aac0198a2966ee7e.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง
กรมศลุกากร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของกรมศลุกากร 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เพือ่ใหก้รมศลุกากรมี

แนวทางขบัเคลือ่นกลไก

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติทีส่อดคลอ้งกบั

มตคิณะรัฐมนตร ี

ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560

 - 2564) และนโยบาย

กระทรวง การคลัง รวมถงึ

เพือ่ใหก้ารด าเนนินโยบาย

ดา้นคณุธรรมและความ

โปร่งใสของกรมศลุกากรมี

ผลเป็นรูปธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.customs.go.th/data_files/f1baba4fb82

6bed7f37920c3941edc4d.pdf
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การคลัง

กรม

สรรพสามติ
เครือ่งมอือืน่ ๆ

โครงการกรม

สรรพสามติคณุธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/docum

ents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.

pdf

กรมสรรพสามติจัดท า

โครงการกรมสรรพสามติ

คณุธรรมทีส่อดคลอ้งกบั

คณุธรรมอตัลักษณ์ของ

กระทรวงการคลัง “ซือ่สตัย ์

รับผดิชอบ สามคัค ีมจีติ

บรกิาร” และคณุธรรมอตั

ลักษณ์ของกรมสรรพสามติ 

“โปร่งใส ซือ่สตัย ์มี

มาตรฐาน” เพือ่เป็นองคก์ร

คณุธรรม โปร่งใส ไรท้จุรติ
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การคลัง

กรม

สรรพสามติ
เครือ่งมอือืน่ ๆ

โครงการสรรพสามติ

ใสสะอาด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/docum

ents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.

pdf

กรมสรรพสามติจัดท า

โครงการสรรพสามติใส

สะอาดเพือ่ป้องกนัการทจุรติ

และคอรรั์ปชัน่ ประกอบดว้ย

แผนหลัก ๓ แผน ไดแ้ก ่

แผนสง่เสรมิจติส านกึ 

“ราชการใสสะอาด” แผน

ป้องกนัเหตกุารณ์และ

พฤตกิรรมตา่ง ๆ ทีอ่าจเป็น

ภัยตอ่การกา้วไปสูป่ระเทศ

ไทยใสสะอาด และแผนการ

จัดการกรณีการทจุรติและ

คอรรั์ปชัน่ทีเ่กดิขึน้และที่

ก าลังจะเกดิขึน้

http://www.customs.go.th/data_files/f1baba4fb826bed7f37920c3941edc4d.pdf
http://www.customs.go.th/data_files/f1baba4fb826bed7f37920c3941edc4d.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420078.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420079.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/docum

ents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.

pdf

กรมสรรพสามติจัดท า

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบโดย

สอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์

ชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติระยะที ่

๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/docum

ents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.

pdf

กรมสรรพสามติมกีารจัดท า

แผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติและมาตรการจัดการ

ความเสีย่งในงานดา้นการ

พจิารณาอนุมตั ิอนุญาต 

กระบวนงานขออนุญาตขาย

สรุา ยาสบูและไพ่ กรณีรับ

เงนิคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต

ขายสรุา ยาสบูและไพ่ แลว้

ไมน่ าสง่คลัง แตน่ าไปเพือ่

ประโยชนส์ว่นตน
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การคลัง

กรม

สรรพสามติ
การประเมนิตา่ง ๆ

การทบทวนความ

เสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

และรับสนิบนจากการ

ปฏบิตัหินา้ที ่ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/docum

ents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.

pdf

กรมสรรพสามติมกีาร

ทบทวนความเสีย่งและ

มาตรการป้องกนัและจัดการ

ความเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้นและรับ

สนิบนจากการปฏบิตัหินา้ที่ 

พรอ้มทัง้การก าหนดการ

ก ากบัตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง
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การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการ

ตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/docum

ents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674

.pdf

กรมสรรพสามติมกีาร

ประกาศใชม้าตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิเพือ่

เป็นการลดการใชด้ลุพนิจิใน

การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่

 และลดโอกาสทีจ่ะเกดิการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของบคุลากรในหน่วยงาน

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420080.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420076.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420077.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389674.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

กรม

สรรพสามติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการ

ป้องกนัการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวม

และการรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/docum

ents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673

.pdf

กรมสรรพสามติมกีาร

ประกาศใชม้าตรการป้องกนั

การขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวมและการ

รับสนิบน เพือ่ใหบ้คุลากร

แยกเรือ่งสว่นตวัออกจาก

ต าแหน่งหนา้ทีแ่ละยดึถอื

ผลประโยชนส์ว่นรวมของ

ประเทศชาตเิหนอืกวา่

ประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้

ปราศจากการรับสนิบน และ

ลดโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของ

บคุลากรในหน่วยงาน

29
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่แสดงถงึการปฏบิตังิาน

ดว้ยความโปร่งใส เปิดเผย

ขอ้มลู และเปิดโอกาสใหม้ี

การแขง่ขนัดา้นการจัดซือ้

จัดจา้งอยา่งเป็นธรรม 

สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/11/0032360

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

30
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบแบบฟอรม์

รอ้งเรยีนผา่น

เว็บไซตย์สท.

ประชาชนสามารถกรอก

แบบฟอรม์รอ้งเรยีนผา่น

เว็บไซตย์สท. เกีย่วกบั 

องคก์ร/นโยบาย บคุลากร/

จรยิธรรม สนิคา้และบรกิาร

 การทจุรติ การจัดซือ้จัด

จา้ง สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ขอ้รอ้งเรยีนจะเขา้สู่

กระบวนการพจิารณา

ด าเนนิการตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.thaitobacco.or.th/th/complaint

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

31
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

แบบฟอรม์ขอรับ

บรกิาร/ชอ่งทางการ

รับฟังความคดิเห็น/

ขอ้เสนอแนะ

ประชาชนสามารถขอรับ

บรกิารหรอืเสนอแนะผา่น

เว็บไซตย์สท. เพือ่ยสท.จะ

น าขอ้มลูมาปรับปรุงการ

ใหบ้รกิารใหด้ยี ิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.thaitobacco.or.th/th/suggestion

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

32
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

การยาสบูแหง่

ประเทศไทย

เป็นศนูยก์ารใหบ้รกิาร

ประชาสมัพันธข์อ้มลู

ขา่วสารและรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

ด าเนนิการของยสท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/01/0027452

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzg5/~edisp/uatucm389673.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

33
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

ตามมาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่แสดงถงึความโปร่งใส 

เป็นกลาง และตรวจสอบได ้

 ในการจัดซือ้จัดจา้ง

ระหวา่งเจา้หนา้ทีจั่ดซือ้จัด

จา้งกบัคูค่า้ โดยการรับรอง

ความไมเ่กีย่วขอ้งกนั เพือ่

ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

หรอืผลประโยชนทั์บซอ้น 

และเปิดโอกาสใหม้กีาร

แขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2021/05/0035719

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

34
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและ

แนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

เกดิการทจุรติตอ่

หนา้ทีห่รอืการ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที ่การยาสบู

แหง่ประเทศไทย

มาตรการและแนวทาง

ปฏบิตัเิพือ่ควบคมุ ป้องกนั

การทจุรติในการด าเนนิงาน

ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2021/05/0035693

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

35
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติใน

ภาครัฐวสิาหกจิ

ของยสท.

เพือ่ขบัเคลือ่นและพัฒนา

องคก์รสู่

คณุธรรมและความโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2021/04/0035189

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

36
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายการ

ป้องกนัและตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชนั

เพือ่ใหค้ณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

การยาสบูแหง่ประเทศไทย

 ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ

ดา้นการป้องกนัและ

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/11/0032351

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

37
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

มาตรการคุม้ครองผู ้

แจง้เบาะแส

เป็นกลไกส าหรับคุม้ครองผู ้

รอ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส

เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน

ทีไ่มถ่กูตอ้งตามระเบยีบ

ขอ้ก าหนด และการกระท า

ความผดิ เพือ่สรา้งความ

มัน่ใจวา่การรายงานหรอื

การใหข้อ้มลูนัน้จะไมท่ า

ใหผุ้ร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้ห ้

ขอ้มลูไดรั้บความเดอืนรอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/11/0032357

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

38
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่เป็นการป้องกนัและ

เป็นแนวทางในการ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ 

สง่เสรมิความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานและมกีาร

ตรวจสอบการปฏบิตังิานให ้

เป็นไปตามมาตรฐานและ

ลดการใชด้ลุพนิจิของ

ผูป้ฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/11/0032392

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

39
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุรติคอร์

รัปชนั เรือ่ง สนิบน 

และ การให-้รับ 

ของขวญั

แสดงถงึการป้องกนัไมใ่ห ้

เกดิการรับหรอืใหส้นิบน 

และคอรรั์ปชนัทีอ่าจเกดิ

จากกกระบวนการทาง

ธรุกจิหรอืกระบวนการอืน่ ๆ

 ขององคก์ร  รวมทัง้การ

ด าเนนิการลงโทษทางวนัิย

กรณีฝ่าฝืนการปฏบิตัติาม

นโยบายนี้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/11/0032370

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

40
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

ผา่นเว็บไซตข์องการ

ยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย พ.ศ. 2564

เพือ่ใหบ้รกิารตามภารกจิ

และอ านวยความสะดวกให ้

ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขา่วสารไดส้ะดวกรวดเร็ว มี

ความถกูตอ้งชดัเจน

ครบถว้นเป็นปัจจบุนั 

รวมถงึการก าหนดบทบาท

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

หลักของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้งในการรวบรวม

ตรวจสอบและเปิดเผย

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.thaitobacco.or.th/th/2021/04/0035166

.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

41
กระทรวง

การคลัง

การยาสบู

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบสอบถาม Q&A 

และ Messenger Chat

ประชาชนสามารถสอบถาม

ขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้ซึง่ยสท. 

จะด าเนนิการสือ่สารและ

ตอบกลับ ไดทั้ง้รูปแบบ 

กลอ่งขอ้ความถามตอบ 

และการสือ่สาร 2 ทาง 

ผา่นทางเว็บไซต ์ยสท.ได ้

ทันที

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.thaitobacco.or.th/th/qa

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดผ้า่นทางเว็บไซต์

ของการยาสบูแหง่ประเทศ

ไทย

42
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การเกษตร

และสหกรณ์

การเกษตร 

(ธ.ก.ส)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบแจง้เบาะแสการ

ทจุรติ (Whistle 

Bowling)

เพือ่เป็นชอ่งทางในการแจง้

เบาะแสการกระท าผดิ เป็น

ชอ่งทางทีป่ลอดภัยและ

รักษาขอ้มลูเป็นความลับ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.baac.or.th/th/content-

voc.php?content_group_sub=8

เปิดใหป้ระชาชนแจง้เบาะแส

การกระท าผดิทัง้ทางเว็บไซต์

, Line Application (Line 

id:@fraudbaac),  e-Mail 

(fraud@baac.or.th), 

โทรศพัท ์(02-5586444) และ

จดหมาย

https://www.baac.or.th/th/content-voc.php?content_group_sub=8
https://www.baac.or.th/th/content-voc.php?content_group_sub=8


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การเกษตร

และสหกรณ์

การเกษตร 

(ธ.ก.ส)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์

เพือ่ใหพ้นักงานปฏบิตังิาน

โดยยดึหลักความถกูตอ้ง 

รอบคอบระมดัระวงัมุง่

ประโยชนส์ว่นรวม จงึจัดให ้

มกีารควบคมุดแูลและ

ป้องกนัเกีย่วกบัการท า 

รายงานทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

หรอืรายการระหวา่งกนั

อยา่งเหมาะสม ภายใต ้

กรอบจรยิธรรมทีด่ ีโดยถอื

เป็นหนึง่ในจรรยาบรรณ

ส าคญัทีก่รรมการและ

พนักงานตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ

โดยเคร่งครัด เพือ่เป็นที่

เชือ่ถอืและไวว้างใจของผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย 

และก าหนดไวเ้ป็นระเบยีบ

ของธนาคารฉบบัที ่50 วา่

ดว้ยความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนข์อง

ผูป้ฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั มกีารรายงานผล
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การเกษตร

และสหกรณ์

การเกษตร 

(ธ.ก.ส)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บงัคบัฉบบัที่ 9 วา่

ดว้ยวนัิยการสอบและ

การลงโทษ และ

ระเบยีบฉบบัที ่31

เพือ่ใชใ้นการควบคมุความ

ประพฤตขิองพนักงานและ

ลกูจา้งใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบแบบแผนของ

ธนาคาร ซึง้วนัิยของ

พนักงานและลกูจา้งไดถ้กู

ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบั

ที ่9 เชน่ ก าหนดให ้

พนักงานตอ้งปฏบิตังิาน

ดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ 

รักษาควาลับของธนาคาร 

และรักษาชือ่เสยีงมใิหข้ ึน้

ชือ่วา่เป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

เป็นตน้ และเพือ่ใชเ้ป็น

แนวทางในการด าเนนิการ

ทางวนัิยแกพ่นักงานหรอื

ลกูจา้ง กรณีถกูกลา่วหาวา่

กระท าผดิวนัิย ซึง่การ

ด าเนนิการทางวนัิยของ

ธนาคารจะด าเนนิการตาม

ขอ้บงัคบัฉบบัที่ 9 และ

ระเบยีบฉบบัที ่31 วา่ดว้ย

การสอบสวน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

และขอ้มลูเชงิสถติ ิ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติประจ าปีของ 

ธสน.

- เพือ่เป็นชอ่งทางในการ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีของ ธสน. เชน่ คูค่า้ 

ผูใ้ชบ้รกิาร ลกูคา้ เป็นตน้ 

รวมทัง้เป็นชอ่งทางในการ

ใหข้อ้คดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีเพือ่ปรับปรุง

กระบวนการท างานของ 

ธสน. ใหม้ปีระสทิธภิาพ

และโปร่งใสยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบชอ่งทางเว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : 

https://www.exim.go.th/th/ethics.aspx)

2. ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ ประจ าปี 

2564 (เอกสารแนบ PDF_1-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง

 ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : ww.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ>ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติประจ าปี)

3.แนวปฏบิตักิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ (เอกสารแนบ PDF_1-2) เผยแพร่บน

เว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ :www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ>ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติประจ าปี)

4. มาตรการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ (เอกสาร

แนบ PDF_1-3) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลู

อา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน>

มาตรการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติของ

 ธสน. ประจ าปีและ

รายงานผลการ

ด าเนนิการตาม

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติของ

 ธสน.

- เพือ่ใชเ้ป็นกรอบการ

ด าเนนิการเกีย่วกบัการ

ป้องกนัการทจุรติของ ธสน.

 โดยบรูณาการร่วมกบัการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห ้

เกดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในการป้องกนั

การทจุรติของ ธสน. อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

 1. แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติประจ าปี 2564 

(เอกสารแนบPDF_2-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี 2564) 

3. รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนนิการป้องกนัการ

ทจุรติประจ าปี 2564 ไตรมาสที ่1 (เอกสารแนบ 

PDF_2-2) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร> แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี 2564>รายงานการก ากบั

ตดิตามการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติ รอบ 6 เดอืน)

4. รายงานผลการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติประจ าปี 

2563 (เอกสารแนบ PDF_2-3) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง

 ธสน. (www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>แผนปฏบิตั ิ

การป้องกนัการทจุรติประจ าปี 2564>รายงานผลการ

ด าเนนิการป้องกนัการทจุรติประจ าปี)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งดา้นการทจุรติ 

ธสน. ประจ าปีของ 

ธสน.

 - เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่ง

ดา้นการทจุรติของ ธสน. 

และจัดท ามาตรการควบคมุ

เพือ่ลดโอกาสการเกดิ

ทจุรติของ ธสน.ใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ประจ าปี 2564 

และมาตรการความเสีย่งและป้องกนัการทจุรติ 

(เอกสารแนบ PDF_3-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. 

(www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การเปิดเผย

ขอ้มลูสาธารณะ>การประเมนิความเสีย่งเพือ่การ

ป้องกนัการทจุรติ>การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

ประจ าปี)

2. การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งทจุรติของ ธสน.

 เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน.(www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การ

ประเมนิความเสีย่งเพือ่ป้องกนัการทจุรติ>การ

ด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งทจุรติ)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

48
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การวเิคราะหผ์ลการ

ประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีของ ธสน.

- เพือ่วเิคราะหผ์ลประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

ธนาคาร (ITA) และจัดท า

เป็นแนวทางในการ

ยกระดบัผลคะแนนประเมนิ 

ITA ใหเ้พิม่มากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- การวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี (เอกสารแนบ PDF_4.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>มาตรการ

สง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายใน

หน่วยงาน >การวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี

 พ.ศ. 2563)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูสาธารณะของ 

ธสน.

- เพือ่เป็นแนวปฏบิตัขิอง 

ธสน. ในการเปิดเผยขอ้มลู

สารสนเทศตอ่สาธารณะ

อยา่งโปร่งใส เป็นธรรม 

และไมเ่ลอืกปฏบิตัติามที่

พระราชบญัญัตขิอ้มลู

ขา่วสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540 และแนวปฏบิตั ิ

ทีด่ตีามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกจิก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูสาธารณะ (เอกสารแนบ 

PDF_5.1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ

 : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การเปิดเผย

ขอ้มลูสาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน >มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูสาธารณะ)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

50
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

ของ ธสน.

- เพือ่เสรมิสรา้งการมสีว่น

ร่วมระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีกบั ธสน. และเป็นการ

ประสานความร่วมมอืให ้

เกดิการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

ของ ธสน. และสงัคม

โดยรวมอกีทางหนึง่ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วมเผย 

(เอกสารแนบ PDF_6.1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน 

(ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน>

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้งของ ธสน.

- เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

ของ ธสน. มคีวามคุม้คา่ 

โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล และ

ตรวจสอบได ้เป็นไปตามที่

กฎหมาย ระเบยีบ และ

แนวทางการประเมนิ

คณุธรรมและโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐก าหนด 

รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

ในการรับรูแ้ละตรวจสอบ

การจัดซือ้ของ ธสน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้ง 

(เอกสารแนบ PDF_7.1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน 

(ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน > 

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้ง)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

52
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน และนโยบาย

 NO GIFT POLICY ของ

 ธสน.

- เพือ่ใหม้แีนวทางปฏบิตัทิี่

ดเีกีย่วกบัการป้องกนัการ

รับสนิบนของ ธสน.และ

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมี

ความความโปร่งใส โดยผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีสามารถ

เขา้ถงึการบรกิารของ ธสน.

ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1.มาตรการป้องกนัการรับสนิบน (เอกสารแนบ 

PDF_8-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ

 : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การเปิดเผย

ขอ้มลูสาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน > มาตรการป้องกนั

การรับสนิบน)

2. นโยบาย NO GIFT POLICY (เอกสารแนบ PDF_8-2) 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกนั

การทจุรติภายในหน่วยงาน>นโยบาย NO GIFT POLICY)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวมของ ธสน.

- เพือ่ก าหนดมาตรการ

ป้องกนัความขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวมแก่

บคุลากรทกุระดบัของ ธสน.

 เพือ่น าไปสูก่ารด าเนนิงาน

ของ ธสน. ทีโ่ปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม (เอกสารแนบ PDF_9-1) 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (www.Exim.go.th>

ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>

มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกนัการทจุรติ

ภายในหน่วยงาน > มาตรการป้องกนัการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.

54
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิของ 

ธสน.

- เพือ่ลดความเสีย่งจากการ

ใชด้ลุพนิจิของเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิานใหก้าร

ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลมากยิง่ข ึน้ 

รวมถงึเพือ่ประโยชนส์งูสดุ

ของ ธสน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ (เอกสารแนบ 

PDF_10-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลู

อา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน > 

มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแผร่การ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดขุอง ธสน.

- เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส

ในกระบวนการจัดซือ้จัด

จา้งของ ธสน. พรอ้มทัง้

เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีมสีว่นร่วมในการ

รับรูแ้ละตรวจสอบการ

จัดซือ้ของ ธสน. อกีทาง

หนึง่ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

-การเผยแผร่การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดขุอง

ธนาคาร เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ :

 www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การจัดซือ้จัด

จา้งและการบรหิารพัสด ุหรอื

URL:https://www.exim.go.th/th/announce/Procur

ement-and- package-management/Announce-

purchase/Procurement-Notice.aspx)

- ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบและเขา้ถงึไดท้าง

เว็บไซตข์อง ธสน.

56
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแผร่แผนการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี และรายงาน

การก ากบัตดิตามการ

ใชจ้า่ยงบประมาณรอบ

 6 เดอืน และประจ าปี

ของ ธสน.

- เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส

ในการใชจ้า่ยงบประมาณ

ของ ธสน.พรอ้มทัง้เปิด

โอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นร่วมในการรับรู ้

และตรวจสอบการใชจ้า่ย

งบประมาณของ ธสน. อกี

ทางหนึง่ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี (เอกสารแนบ 

PDF_12-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลู

อา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี)

2. รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณรอบ

 6 เดอืน (เอกสารแนบ PDF_12-2) เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ :www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี >รายงานการก ากบัตดิตามการใช ้

จา่ยงบประมาณรอบ 6 เดอืน)

3. รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี (เอกสาร

แนบ PDF_12-3) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลู

อา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี >รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี)

- ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบและเขา้ถงึไดท้าง

เว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแพร่การ

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล และ

การรายงานผลการ

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

ประจ าปีของ ธสน.

- เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส

ในการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลของ ธสน.

 พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

ในการรับรูแ้ละตรวจสอบ

ผลการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลประจ าปี

ของ ธสน. อกีทางหนึง่ดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล (เอกสารแนบ 

PDF_13-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลู

อา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล>นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล)

2. การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากร

บคุคล เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน.(ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล>

การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล

 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล)

3. หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน (ขอ้มลูอา้งองิ : 

www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ>การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล>

หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล

4. รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ประจ าปี (เอกสารแนบ PDF_13-2)เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากรบคุคล>รายงานผลการบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากรบคุคลประจ าปี)

- ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบและเขา้ถงึไดท้าง

เว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเผยแพร่การ

เสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์รของ ธสน.

- เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรม

องคก์รแกบ่คุลากรของ 

ธสน. เกีย่วกบัการ

เสรมิสรา้งพฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงค ์(Competency) 

สภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์ร (Organization) 

ความสมัพันธข์องบคุลากร 

(Relationship) และ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

(Motivation) โดยจะ

น าไปสูก่ารพัฒนาองกรณ์

อยา่งยั่งยนื โปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร (เอกสารแนบ 

PDF_14-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลู

อา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>การเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารเพือ่

การสง่ออก

และน าเขา้

แหง่ประเทศ

ไทย (ธสน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศ

เจตนารมณ์เจตจ านง

สจุรติในการ

บรหิารงานของ ธสน.

- เพือ่แสดงถงึเจตจ านง

สจุรติในการบรหิารงานของ

 ธสน. โดยบคุลากรทกุ

ระดบัค านงึถงึประโยชน์

สว่นรวมเป็นส าคญั 

ประพฤตตินดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ มคีณุธรรม 

โปร่งใส ยดึหยัดในความ

ถกูตอ้ง ร่วมตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชนัทัง้

ทางตรงและทางออ้มทกุ

รูปแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร (เอกสารแนบ 

PDF_15-1) เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ธสน. (ขอ้มลู

อา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศธนาคาร>การ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร

2. การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง

 ธสน. (ขอ้มลูอา้งองิ : www.Exim.go.th>ประกาศ

ธนาคาร>การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ>เจตจ านงสจุรติ

ของผูบ้รหิาร>การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร)

- ประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตข์อง ธสน.
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การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติของ

ธนาคารออมสนิ

1. เพือ่ขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตรช์าต ิวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 

2560 – 2564) และ

สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตั ิ

การป้องกนัการทจุรติใน

ภาครัฐวสิาหกจิ (พ.ศ. 2562

 – 2564) ตามบนัทกึ

ขอ้ตกลงความร่วมมอื 

(MOU) 3 ฝ่าย ระหวา่ง

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวสิาหกจิ และ

หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ 

 2. เพือ่บรูณาการและ

ประสานความร่วมมอืจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ

 3. เพือ่เป็นแนวทางในการ

ด าเนนิการของธนาคารใน

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติไปสูก่ารปฏบิตั ิ

อยา่งเป็นรูปธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.gsb.or.th/others_posts/pcrt/

https://www.gsb.or.th/others_posts/pcrt/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม๋อืประมวลจรยิธรรม

และจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสนิ

1. เป็นเครือ่งมอืก ากบั

ความประพฤตขิอง

ผูป้ฏบิตังิานธนาคารออมสนิ

 รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืสรา้ง

ความโปร่งใสและมี

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน

ทีช่ดัเจนและสากล 

 2. ป้องกนัการแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมชิอบ และ

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

รวมทัง้เสรมิสรา้งความ

โปร่งใสในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81

%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b

8%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%e

0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%

b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0

%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9

a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%

b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2

%e0%b8%99-

1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%

b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab

%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b

8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%

e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8

%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e

0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%

88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0

%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a

1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%

b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98

%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b

9%81%e0%b8%a5/
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การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ

พนักงานธนาคารออมสนิ 

 มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล และมคีวาม

เหมาะสมเป็นไปตาม

หลักเกณฑข์องธนาคาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81

%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b

8%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%e

0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%

b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0

%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9

a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%

b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2

%e0%b8%99-

1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%

b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab

%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b

8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%

e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8

%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e

0%b8%8f/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%

95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0

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

3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b

8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%

e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

ม ี6 มาตรฐาน ดงันี้

 1. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

เงนิฝาก

 2. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

สลากออมสนิพเิศษ

 3. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

รับช าระคา่บรกิาร

 4. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

สนิเชือ่

 5. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

บตัรเครดติ

 6. มาตรฐานการปฏบิตังิาน

รับลกูคา้

https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5/
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

63
กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานการ

ใหบ้รกิารทางการเงนิ

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึการใหบ้รกิารทาง

การเงนิ ของธนาคารได ้

งา่ยและสะดวกยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%

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

%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%8

9%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%

b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97

%e0%b8%b2%e0%b8%87/

ม ี5 มาตรฐาน ดงันี้

 1. มาตรฐานการใหบ้รกิาร

งานเงนิฝาก

 2. มาตรฐานการใหบ้รกิาร

สลากออมสนิพเิศษ 

 3. มาตรฐานการใหบ้รกิารรับ

ช าระคา่บรกิาร 

 4. มาตรฐานการใหบ้รกิาร

สนิเชือ่ 

 5. มาตรฐานการใหบ้รกิาร

บตัรเครดติ
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑก์าร

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ใหธ้นาคารมี

หลักเกณฑ ์กระบวนการ

สรรหาและคดัเลอืก

บคุลากรเขา้ปฏบิตังิานเป็น

พนักงานหรอืลกูจา้งของ

ธนาคารทีช่ดัเจน โปร่งใส 

และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.gsb.or.th/others_posts/rhr/
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤติ

 มชิอบ

สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร

ใหป้ราศจากการทจุรติ 

โดยก าหนดมาตรการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส

หรอืรอ้งเรยีน ตลอดจนการ

รักษาความลับของผูแ้จง้

เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนดว้ย

ความโปร่งใสสจุรติและ

ยตุธิรรม พรอ้มรับฟัง

ความเห็น ขอ้เสนอแนะ

 จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.gsb.or.th/others_cate/%e0%b8%81

%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b

8%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%e

0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%

b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%e0

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

a%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%a7%e0%b8%b2%e0%b

8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%

e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8

%aa/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e

0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9

a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%

b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88

%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b

8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%

e0%b8%b7/

https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%99-1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
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https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/
https://www.gsb.or.th/others_cate/%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%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/%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%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%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%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%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/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน

 การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นชอ่งทางให ้

บคุลากรของธนาคารหรอื

บคุคลภายนอก เมือ่พบ

เห็นหรอืมพียานหลักฐาน

ขอ้มลูทีม่เีหตอุนัควรเชือ่

 โดยสจุรติวา่บคุลากรของ

ธนาคารกระท าการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://gsbqr.gsb.or.th/qrm/website
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคารออม

สนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสของธนาคาร

ออมสนิ

เพือ่สรา้งการมสีว่นร่วม

ของผูม้สีว่นไดเ้สยี การ

ปรับปรุงผลติภัณฑ/์

กระบวนการการ

ปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิาร

ของธนาคารใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของลกูคา้

และเพิม่ชอ่งทางการ

สือ่สารเพือ่ใหส้ามารถ

เขา้ถงึไดง้า่ยและสะดวก

ยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.gsb.or.th/others_posts/mcrp1/
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้เพือ่ยกระดบั

คะแนน ITA

เพือ่แลกเปลีย่นและแบง่ปัน

เทคนคิในการด าเนนิงาน

ดา้นการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ghbank.co.th/information/e3narjwflfdz

r6hv/

เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ขอ้มลูในการด าเนนิงานดา้น

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) เพือ่เป็นการ

เพิม่ระดบัคะแนนการประเมนิ

ใหส้งูขึน้
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งประจ าปีของ

ธนาคาร

เพือ่ทราบประเด็นความ

เสีย่งและระดบัความเสีย่ง

ของธนาคาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/information/risk-

assessment-for-fraud-prevention/fraud-risk-

assessment/

ธนาคารด าเนนิประเมนิความ

เสีย่งเป็นประจ าทกุปี
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

e-Service ของธนาคาร

เพือ่อ านวยความสะดวกให ้

การใหบ้รกิารกบัลกูคา้และ

ลดการมปีฏสิมัพันธซ์ ึง่หนา้

 อนัอาจจะกอ่ใหเ้กดิความ

เสีย่งในการแพร่กระจาย

ของไวรัส COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ghbank.co.th/electronic-

services/application/ghb-all

ธนาคารไดน้ าเทคโนโลยเีพือ่

เขา้มาบรกิารลกูคา้ในดา้น

ตา่งๆ
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เรือ่งทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ธนาคารมชีอ่งทางการ

รอ้งเรยีนเรือ่งทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบเป็นการ

เฉพาะ เพือ่ใหป้ระชาชนได ้

แจง้เบาะแสการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://crm.ghbank.co.th/f15/

ธนาคารมชีอ่งทางการ

รอ้งเรยีนเรือ่งทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบเป็นการเฉพาะ

 เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่ใจ

ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส

การทจุรติ

https://gsbqr.gsb.or.th/qrm/website
https://www.gsb.or.th/others_posts/mcrp1/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการขดักนั

ระหวา่งประโยชนส์ว่น

บคุคลและประโยชน์

สว่นรวมของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

เพือ่เป็นแนวทางในการให ้

ผูบ้รหิารและพนัก ยดึเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/information/internal-

measures-to-promote-transparency-and-prevent-

corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-

personal-interests-and-common-interests/conflict-of-

interest-policy/

73
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักการก ากบัดแูล

กจิการทีด่แีละ

จรรยาบรรณ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร พนักงาน 

ด าเนนิธรุกจิตอ่ผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทกุภาคสว่นอยา่ง

สจุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 มคีณุธรรม จรยิธรรม และ

รับผดิชอบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/information/download/9

8ogcgu9z8nz75b/?wpdmdl=4904&refresh=60a34313

b90c71621312275

74
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

เครือ่งมอือืน่ ๆ 3 Lines of Defense

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมกีาร

ตรวจสอบและถว่งดลุ

อ านาจกนัอยา่งเหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ghbank.co.th/information/internal-

measures-to-promote-transparency-and-prevent-

corruption/discretionary-monitoring-measures/

75
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประมวลจรยิธรรมของ

ธนาคารอสิลามแหง่

ประเทศไทย

เพือ่รักษาประโยชน์

สว่นรวมอ านวยความสะดวก

 และใหบ้รกิารแกล่กูคา้

ตามหลักบรรษัทภบิาลและ

ดแูลกจิการทีด่โีดยจะตอ้ง

ยดึมัน่ในคา่นยิมหลัก

ใชอ้ยูปั่จจบุนั File แนบ

ผูป้ฏบิตังิานทกุคนมหีนา้ที่

ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย เพือ่รักษา

ประโยชนส์ว่นรวม อ านวย

ความสะดวก และใหบ้รกิาร

ลกูคา้ตามหลักบรรษัทภบิาล

76
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

การประเมนิตา่ง ๆ ITA

การเปิดเผยขอ้มลูในการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ibank.co.th/th/governance/list/20191

119153257

การเปิดเผยขอ้มลู

สารสนเทศและความโปร่งใส

77
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
e-Service 

ลดภาระการพบกนัระหวา่ง

ลกูคา้กบัธนาคาร โดยผา่น

การสือ่สารทางลเิลคโทรนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ibank.co.th/th
ลดการพบเจอกนัระหวา่งผู ้

ขอสนิเชือ่ เป็นการลดสนิบน

78
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการบรกิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญัตจัิดซือ้จัด

จา้งและบรหิารพัสดภุาครัฐ

 พ.ศ.2560

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.ibank.com/LinkClick.aspx?fileticket=5

Bb8cJ6%2fr5I%3d&tabid=1469&mid=3973
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

79
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กฏเกณฑท์างการ
ใหห้น่วยงานศกึษา

กฎระเบยีบของทางราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%

99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E

0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.as

px

เพือ่ใหท้ราบและปฏบิตัใิห ้

ถกูตอ้งตามกฎระเบยีบของ

ทางราชการ

80
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้ง

เรบีน
เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ibank.co.th/th/complaint/channel

เพือ่ใหค้วามสะดวกแกล่กูคา้

หรอืผูร้อ้งเรยีนในการแจง้

ปัญหาในการใหบ้รกิารของ

ธนาคาร

81
กระทรวง

การคลัง

ธนาคาร

อสิลามแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

e-learning
ใหค้วามรูก้บัพนักงาน

เพิม่ขึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://sites.google.com/ibank.co.th/km-

ibank/home

เพิม่ความรูใ้หก้บัพนักงาน

ธนาคาร

https://www.ibank.co.th/th/governance/list/20191119153257
https://www.ibank.co.th/th/governance/list/20191119153257
https://www.ibank.co.th/th
http://www.ibank.com/LinkClick.aspx?fileticket=5Bb8cJ6%2fr5I%3d&tabid=1469&mid=3973
http://www.ibank.com/LinkClick.aspx?fileticket=5Bb8cJ6%2fr5I%3d&tabid=1469&mid=3973
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
http://www.ibank.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/ibankapplication/tabid/1137/Default.aspx
https://www.ibank.co.th/th/complaint/channel
https://sites.google.com/ibank.co.th/km-ibank/home
https://sites.google.com/ibank.co.th/km-ibank/home


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแสดงเจตจ านงใน

การบรหิารงานดว้ย

ความสจุรติ

ผูบ้รหิารแสดงถงึความ

มุง่มัน่ในการบรหิารงาน

และปฏบิตัติามภารกจิดว้ย

ความซือ่สตัยส์จุรติ ยดึถอื

หลักคณุธรรม ความโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=

5480

83
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการภายในเพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใส

และป้องกนัการทจุรติ

เพือ่เป็นมาตรการในการ

ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน และเป็น

กรอบแนวทางใหผู้บ้รหิาร

และพนักงานยดึถอืและ

ปฏบิตัติาม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-

003.pdf

84
กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานความ

ขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์

บคุลากร บสย. สามารถ

แยกแยะระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตวัและ

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-

003.pdf

มาตรการที ่5 และ 6 : 

ผูบ้รหิารและพนักงาน

รายงานความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนเ์ป็นประจ าทกุปี

 ทัง้นี ้เมือ่มกีรณีการขดักนั

ของผลประโยชนห์รอืสว่นได ้

เสยีเกดิขึน้ ก าหนดให ้

รายงานผูบ้งัคบับญัชา

โดยเร็วทีส่ดุ และด าเนนิการ

ดว้ยความโปร่งใส 

นอกจากนัน้แลว้ ก าหนดใหม้ี

การสอบทานการรายงาน

ดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี

85
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การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ยกระดบัธรรมาภบิาล

ในการบรหิารจัดการ

เพิม่ความโปร่งใสดา้นการ

บรหิารโครงการและการใช ้

จา่ยงบประมาณ เพือ่

สง่เสรมิใหม้รีะบบบรหิารจ ้

ดการภายในทีซ่ ือ่ตรง 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.tcg.or.th/aboutus_projects.php
แผนปฏบิตังิาน/โครงการ 

(รายไตรมาส/รายปี)
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การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ยกระดบัคะแนน ITA 

บสย.

พัฒนาและปรับปรุงการ

ท างาน รวมถงึชอ่งทางการ

สือ่สาร เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส 

(ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.tcg.or.th/ITA.php

เขา้ร่วมโครงการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐของ

ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นประจ า

ทกุปี
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กระทรวง

การคลัง

บรรษัท

ประกนั

สนิเชือ่

อตุสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

(บสย.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ตดิตามควบคมุการ

ปฏบิตังิานและสรุปผลการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่ง

เหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php

https://www.tcg.or.th/result_complaint.php

กระบวนการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน และรายงาน

สรุปผลการด าเนนิการขอ้

รอ้งเรยีน

https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=5480
https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=5480
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/uploads/userfiles/files/2564-003.pdf
https://www.tcg.or.th/aboutus_projects.php
https://www.tcg.or.th/ITA.php
https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php
https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php
https://www.tcg.or.th/channel_complaint.php


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายใน

หน่วยงานเพือ่

ตรวจสอบความเกีย่ว

โยงและป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซอ้น 

(COI)

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

ตรวจสอบความเกีย่วโยง

ของบคุคล ทีม่นีติกิรรมกบั

หน่วยงานในการป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ใชใ้นการตรวจสอบความ

เกีย่วโยงของกรรมการ

รัฐวสิาหกจิ ผูบ้รหิาร 

พนักงานและลกูจา้ง รวมถงึ

ผูรั้บจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ย

การจัดซือ้จัดจา้งและบรหิาร

พัสดภุาครัฐ
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบแจง้ซอ่ม

ออนไลน์

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืรับ

เรือ่งและใหบ้รกิารในการ

ซอ่มบ ารุงพืน้ทีภ่ายในศนูย์

ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://ors.governmentcomplex.com/
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบจองพืน้ทีเ่ชา่

ออนไลน ์(ศนูย์

ราชการฯ พารวย)

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

อ านวยความสะดวกแกผู่ท้ี่

สนใจเชา่พืน้ทีใ่นการ

เขา้ถงึขอ้มลูพืน้ทีเ่ชา่

พาณชิย ์ป้องกนัการใช ้

ดลุยพนิจิ การเลอืกปฏบิตั ิ

และการรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://ereservation.dad.co.th/
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน และ

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ 11

 ชอ่งทาง

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติของ

เจา้หนา้ทีรั่ฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/about33-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0

%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8

%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%

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

8%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%E

0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8

%9B%E0%B8%B5%202563-2564.pdf

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ 11 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่

(1) Call Center ธพส. (2) Call

 Center ศนูยร์าชการเฉลมิ

พระเกยีรตฯิ (3) Information 

Counter (4) เว็บไซต ์ธพส. 

(5) เว็บไซต ์ศนูยร์าชการ

เฉลมิพระเกยีรตฯิ (6) QR 

Code แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน (7) 

Facebook Government 

Complex ศนูยร์าชการฯ แจง้

วฒันะ (8) Facebook 

Government Complex ศนูย์

ราชการฯ แจง้วฒันะ โซนซ ี

(9) บรษัิท ธนารักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์จ ากดั (10) หนังสอื

ราชการ และ (11) หน่วยงาน

ภาครัฐ (กรมธนารักษ์, 

กระทรวงการคลัง)

http://ors.governmentcomplex.com/
https://ereservation.dad.co.th/
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf
https://www.dad.co.th/download/about33-2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%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%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5 2563-2564.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี(CG)

เพือ่เป็นมาตรการและ

แนวทางใหแ้กก่รรมการ

รัฐวสิาหกจิ ผูบ้รหิาร 

พนักงานและลกูจา้ง ถอื

ปฏบิตั ิโดยหนึง่ใน

มาตรการคอืเพือ่สรา้ง

ความตระหนักรูแ้ละป้องกนั

ไมใ่หเ้กดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/About-dad10-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0

%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8

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

E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B

8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81

%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E

0%B8%94%E0%B8%B5-

%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%

B9%84%E0%B8%82.pdf
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในการ

ด าเนนิธรุกจิ

เพือ่เป็นมาตรการและ

แนวทางใหแ้กก่รรมการ

รัฐวสิาหกจิ ผูบ้รหิาร 

พนักงานและลกูจา้ง ถอื

ปฏบิตั ิโดยหนึง่ใน

มาตรการคอืเพือ่สรา้ง

ความตระหนักรูแ้ละป้องกนั

ไมใ่หเ้กดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/About-dad10-

2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0

%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8

%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2

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

%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8

%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3

%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0

%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.pdf
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิ

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตั ิ

ในการด าเนนิงานตาม

นโยบายทีเ่กีย่วกบัการ

ป้องกนัและการตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรรั์บชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/About-

dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9

5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

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

%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD

%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9

%89%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%

E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B

8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf
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การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตั ิ

ในการด าเนนิงานตาม

นโยบายทีเ่กีย่วกบัการ

ป้องกนัและการตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรรั์บชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/About-

dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9

5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

ในการด าเนนิงาน

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตั ิ

ในการสรา้งชอ่งทางการ

สือ่สาร และการเขา้มามี

สว่นร่วมของผูรั้บบรกิาร

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dad.co.th/download/About-

dad34/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9

5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9

%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89

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

%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%

84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E

0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9

%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2

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

%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%

A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E

0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3
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9.pdf

97
กระทรวง

การคลัง

บรษัิท ธนา

รักษ์พัฒนา

สนิทรัพย ์

จ ากดั (ธพส.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการด าเนนิงาน

ของ ธพส. เพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใส

การจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ก าหนดเป็นแนวปฏบิตั ิ

ในการด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้ง เพือ่สง่เสรมิความ

โปร่งใสตามนโยบายที่

เกีย่วกบัการป้องกนัและ

การตอ่ตา้นการทจุรติคอร์

รับชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dad.co.th/download/about33/docPre

viewLogs1128939.pdf
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สถานะ
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการขบัเคลือ่น

 การสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งใส

ภายในส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่ก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรุง

 การด าเนนิงานของ

ส านักงานเศรษฐกจิ

 การคลัง (สศค.) ใหเ้ป็น

องคก์รทีม่คีณุธรรม ความ

โปร่งใส เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาลใหส้งูขึน้ และ

รักษามาตรฐานผลการ

ประเมนิคณุธรรมและ

 ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐของ สศค. ใหอ้ยูใ่น

ระดบัสงูอยา่งตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.

 fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- มาตรการขบัเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในส านักงาน

เศรษฐกจิการคลัง 

ประกอบดว้ย ประเด็น

 ทีต่อ้งพัฒนา/แกไ้ข/

ปรับปรุงใหด้ขี ึน้ มาตรการ

ขบัเคลือ่น วธิกีารด าเนนิการ 

 ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ และ

 การก ากบัตดิตาม

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลู

บนเว็บไซต ์: หนา้หลัก > 

เอกสารเผยแพร่/บรกิาร

ประชาชน > เอกสาร

ประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) > 

มาตรการภายในเพือ่สง่เสรมิ

ความโปร่งใสและป้องกนั

การทจุรติ > เลอืกขอ้มลู

 ทีต่อ้งการคน้หา
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การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การสง่เสรมิคณุธรรม

ภายในส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่ใหบ้คุลากรของ สศค. 

มหีลักคณุธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

อยา่งซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- การสง่เสรมิคณุธรรม

ภายในส านักงานเศรษฐกจิ

การคลัง มกีารด าเนนิการ

 ทีส่ าคญั ดงันี้

 1) การประกาศเจตนารมณ์ 

สศค. คณุธรรม

 2) การอนุมตัแิผนปฏบิตักิาร

ตามยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ

จรยิธรรมของส านักงาน

เศรษฐกจิการคลัง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 3) การอนุมตัโิครงการ “การ

ประกวดสือ่สรา้งสรรค์

สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 

ภายใตค้ณุธรรมหลัก 

“สามคัค ีมวีนัิย รับผดิชอบ” 

ของ สศค. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 4) การก าหนดนโยบาย

ก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนปฏบิตั ิ

การ

 การป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ประจ าปีของส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่เสรมิสรา้งจติส านกึ

ใหแ้กบ่คุลากร

 ในการปฏบิตังิานตาม

หนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ หลักธรรมาภบิาล 

รวมทัง้ประพฤตปิฏบิตัติน

ตามมาตรฐานทางคณุธรรม

และจรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. มกีารจัดท ารายงาน

ผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตักิารการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

ของส านักงานเศรษฐกจิการ

คลัง รอบ 6 เดอืน และรอบ 

12 เดอืน ซึง่มคีวามกา้วหนา้

การด าเนนิการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณทีใ่ชด้ าเนนิงาน 

ปัญหา/อปุสรรค เป็นตน้

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลู

บนเว็บไซต ์: หนา้หลัก > 

เอกสารเผยแพร่/บรกิาร

ประชาชน > เอกสาร

ประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) > 

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการ

ทจุรติประจ าปี > เลอืกขอ้มลู

ทีต่อ้งการคน้หา

101
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนบรหิาร

ความเสีย่งการทจุรติ

ประจ าปีของส านักงาน

เศรษฐกจิ

 การคลัง

เพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิ

ความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานตามภารกจิของ 

สศค. ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

ทจุรติหรอืการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์

 สว่นตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวมของหน่วยงาน 

รวมทัง้ก าหนดมาตรการ

ป้องกนัการทจุรติของ สศค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. มกีารจัดท ารายงาน

 ผลการด าเนนิงานตามแผน

บรหิาร

 ความเสีย่งการทจุรติ รอบ 6 

เดอืน และ

 รอบ 12 เดอืน ซึง่มี

รายละเอยีดความเสีย่งการ

ทจุรติ ระดบัความเสีย่ง การ

ประเมนิการควบคมุความ

เสีย่งการทจุรติ มาตรการ

ป้องกนัการทจุรติ เป็นตน้

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลู

บนเว็บไซต ์: หนา้หลัก > 

เอกสารเผยแพร่/บรกิาร

ประชาชน > เอกสาร

ประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) > 

 การประเมนิความเสีย่งเพือ่

การป้องกนั

 การทจุรติ > เลอืกขอ้มลูที่

ตอ้งการคน้หา

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบการจัดการกบั

ขอ้รอ้งเรยีน และ

แผนภมูกิารจัดการ

 ขอ้รอ้งเรยีนของ

ส านักงานเศรษฐกจิ

การคลัง

เพือ่ใหม้แีนวปฏบิตั ิ

 ในการจัดการ

 เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของ

บคุลากรของ สศค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. ไดจั้ดท า “ระเบยีบ

การจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน 

และแผนภมูกิารจัดการ

 ขอ้รอ้งเรยีน” ซึง่มี

รายละเอยีดการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนของ สศค. 

ประกอบดว้ย 

 วธิกีารทีบ่คุคลภายนอกจะ

ท าการรอ้งเรยีน รายละเอยีด

ขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการ

จัดการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน สว่น

งาน

 ทีรั่บผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ เป็นตน้

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลู

บนเว็บไซต ์: หนา้หลัก > 

เอกสารเผยแพร่/บรกิาร

ประชาชน > เอกสาร

ประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) > การ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ > เลอืกขอ้มลูที่

ตอ้งการคน้หา

103
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับขอ้

รอ้งเรยีนของ

ส านักงานเศรษฐกจิ

การคลัง

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางที่

บคุคลภายนอกสามารถแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

 การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานผา่นทาง

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

- สศค. มชีอ่งทางบนเว็บไซต์

 ทีบ่คุคลภายนอกสามารถ

แจง้เรือ่ง

 รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่อง สศค.

  - ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลู

บนเว็บไซต ์: หนา้หลัก > 

รอ้งเรยีน (อยูด่า้นบนสดุของ

หนา้เว็บไซตห์ลัก) > ประเภท

เรือ่งรอ้งเรยีน เลอืก “ทจุรติ”

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานผลการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดปุระจ าปี

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

ของ สศค. มคีวามโปร่งใส 

และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.fpo.go.th/

 main/Home.aspx

สศค. มกีารจัดท ารายงานผล

การจัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงาน ประจ าปี 

ประกอบดว้ย รายงานผลการ

วเิคราะหก์ารจัดซือ้จัดจา้ง 

จัดหาดว้ยวธิ ีe-Bidding, 

e-Market และคดัเลอืก ซึง่มี

รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ช ้

ในการจัดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้ 

และรายงานสรุประยะเวลา

การด าเนนิงานการจัดซือ้จัด

จา้งแตล่ะวธิี

- ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูบน

เว็บไซต ์: หนา้หลัก > 

เอกสารเผยแพร่/บรกิาร

ประชาชน > เอกสาร

ประกอบการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) >

 การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสด ุ> เลอืกขอ้มลูที่

ตอ้งการคน้หา

105
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การคลัง 

(สศค.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การยืน่บญัชแีสดง

รายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิของผูบ้รหิาร

ระดบัสงู สศค.ตอ่

ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิ

(ส านักงาน ป.ป.ช.)

เพือ่สรา้งความโปร่งใสใน

ระบบราชการ และป้องกนั

การทจุรติในหน่วยงาน 

รวมทัง้ภาคประชาสงัคม

สามารถมสีว่นร่วมในการ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://

 www.nacc.

 go.th/

- ผูบ้รหิารระดบัสงูของ สศค.

 มกีารยืน่บญัชแีสดงรายการ

ทรัพยส์นิและหนีส้นิผา่นทาง

เว็บไซตข์องส านักงาน ป.ป.ช.

106
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่อ านวยความสะดวกใน

การใหบ้รกิารประชาชนใน

การตดิตอ่กบัหน่วยงานและ

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.neda.or.th/2018/th/contactus

http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
https://www.nacc.go.th/
https://www.nacc.go.th/
https://www.nacc.go.th/
https://www.neda.or.th/2018/th/contactus


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิานรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่สรา้งความเขา้ใจ 

เกีย่วกบักระบวนการ และ

วธิกีารในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=q

QWcAUtm

108
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ

ประจ าปี ของ สพพ.

เพือ่ด าเนนิการใหเ้ป็นไป

ตามแผนตอ่ตา้นการทจุรติ

ประจ าปี ของ สพพ.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/impor/detail?d=q

QucZUtm

109
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี

ให ้สพพ. ปฏบิตังิานได ้

อยา่งโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้เชน่ดา้นการ

บรหิารเงนิ ดา้นการจัดซือ้

จัดจา้ง ดา้นการบรหิาร

โครงการ เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/purchase/detail?d

=qQucBKtm

110
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงาน 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment: ITA)

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสภายในของ 

สพพ.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.neda.or.th/2018/th/project/oit
เป็นขอ้มลูของ สพพ. ทีใ่ชใ้น

การประเมนิ ITA

https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQWcAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQWcAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/impor/detail?d=qQucZUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/impor/detail?d=qQucZUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/purchase/detail?d=qQucBKtm
https://www.neda.or.th/2018/th/purchase/detail?d=qQucBKtm
https://www.neda.or.th/2018/th/project/oit


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

111
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การจัดกจิกรรม

สง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรม

เพือ่เป็นการสง่เสรมิ

คณุธรรม และจรยิธรรม

ใหแ้กบ่คุลากร ของ สพพ. 

อยา่งตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach?n=nGO4A

NWewEb3QWewEb3Q

สพพ. มแีผนการจัดกจิกรรม

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรม ใหก้บับคุลากรเป็น

ประจ าทกุเดอืน

112
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบ คพพ. วา่ดว้ย

ประมวลจรยิธรรมของ

 สพพ. พ.ศ. 2557

ใหบ้คุลากรของ สพพ. 

ยดึถอืปฏบิตัใินหลักการ

ท างานตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=n

GA4BNWewEb3QWewEb3Q

113
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมณ์

องคก์รคณุธรรม

เพือ่ใหบ้คุลากรของ สพพ. 

ตระหนัก และถอืปฏบิตั ิ

การท างานร่วมกนัภายใน

องคก์ร ภายใตห้ลักการ

องคก์รคณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=q

QOcZatm

114
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. เรือ่ง 

เจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของ สพพ.

เพือ่แสดงใหเ้ห็นเจตจ านง 

ของ ฝ่ายบรหิาร สพพ. ใน

การบรหิารงานดว้ยความ

โปร่งใส มคีณุธรรม ยดึ

หลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=q

QAcAUtl

https://www.neda.or.th/2018/th/attach?n=nGO4ANWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach?n=nGO4ANWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGA4BNWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGA4BNWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQOcZatm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQOcZatm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQAcAUtl
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQAcAUtl


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

115
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. เรือ่ง 

แนวทางปฏบิตัติาม 

นโยบายตอ่ตา้นการ

ใหแ้ละรับสนิบนเพือ่

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิานของ บคุลากร

ของ สพพ. ไมใ้หม้คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัการรับหรอืให ้

สนิบน ไมว่า่ทางตรงหรอื

ทางออ้ม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=q

QMcBKtk

116
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืแนวปฏบิตั ิ

เกีย่วกบักระบวนการ

คดัเลอืกผูข้ายส าหรับ

การจัดซือ้จัดจา้งทีม่ี

มาตรฐาน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิาน และสรา้ง

มาตรฐานการปฏบิตังิาน

ดา้นการจัดซือ้จัดจา้งให ้

เป็นไปตามระเบยีบ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลอดจนเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล มกีารสง่เสรมิ

ใหภ้าคประชาชนมสีว่นร่วม

ในการตรวจสอบ

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

เป็นไปอยา่งเปิดเผย 

โปร่งใส ตลอดจนป้องกนั

ปัญหาการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบ ในการ

จัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=q

QEcAUtm

117
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายงด

รับของขวญั (No Gift 

Policy) ในเทศกาลปี

ใหม่

เพือ่ใหบ้คุลากรของ สพพ.

 ทกุระดบัตระหนักถงึการ

ขจัดทจุรติคอรรั์ปชนั 

ภายในหน่วยงานภาครัฐ 

โดยการใหค้วามร่วมมอืใน

การงดรับ หรอื ใหข้องขวญั

ในชว่งเทศกาลปีใหม่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=q

QScAUtm

118
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. วา่

ดว้ยแนวทางการ

ปฏบิตังิานเพือ่

ตรวจสอบเจา้หนา้ที่

จัดซือ้จัดจา้งทกุ

ประเภท ไมม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอ

งาน

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานจัดซือ้

จัดจา้งมแีนวทางการ

ปฏบิตัตินตามกรอบ

จรรยาบรรณของ

ผูป้ฏบิตังิานใหม้คีวาม

โปร่งใสตรวจสอบได ้

เป็นไปดว้ยความชอบธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=n

GM4ADWewEb3QWewEb3Q

https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcBKtk
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcBKtk
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQEcAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQEcAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQScAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQScAUtm
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGM4ADWewEb3QWewEb3Q
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=nGM4ADWewEb3QWewEb3Q


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

119
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืธรรมาภบิาลใน

การด าเนนิงานของ 

สพพ. (Good 

Governance)

สง่เสรมิให ้สพพ. เป็น

องคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพใน

การด าเนนิงาน ค านงึถงึผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีโดยรวม มี

คณุธรรมในการด าเนนิงาน 

 มคีวามโปร่งใสตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

120
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ความร่วมมอื

พัฒนา

เศรษฐกจิ

กบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

(องคก์าร

มหาชน) 

(สพพ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สพพ. เรือ่ง

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่เป็นการตรวจสอบ

ความโปร่งใส เป็นธรรม 

ปราศจากการแทรกแซง ที่

ท าใหข้าดความเป็นกลาง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=q

QMcZatl

121
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเพือ่

ขบัเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสของ 

สบน. ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่11

 กมุภาพันธ ์2564

เพือ่เป็นแนวทางในการ

ขบัเคลือ่นคณุธรรมและ

ความโปร่งใสของ สบน. ให ้

เป็นไปตามกรอบการ

ประเมนิคณุธรรมและ ความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) โดย

วเิคราะหแ์นวทางแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง หรอืจดุออ่น ที่

จะตอ้ง แกไ้ขโดยเร่งดว่น 

และประเด็นทีจ่ะตอ้ง

พัฒนาใหด้ขี ึน้จากการ

ด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/TBsCF

ด าเนนิการตามแนวทางการ

ประเมนิคณุธรรม

 และความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึง่ก าหนด โดย

ส านักงาน ป.ป.ช. และ

ประชาชนสามารถ เขา้ถงึ

ขอ้มลูจากเว็บไซตห์ลัก สบน.

 https://www.pdmo.go.th/th

https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcZatl
https://www.neda.or.th/2018/th/attach/detail?d=qQMcZatl


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

122
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติ

 เมือ่วนัที ่15 ธันวาคม

 2563

เพือ่เป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิานดา้นการตอ่ตา้น

การทจุรติ

 และประพฤตมิชิอบได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดย

สอดคลอ้ง กบัแนวทาง

ของส านักงาน ป.ป.ช. 

เป็นไปตามยทุธศาสตรช์าติ

 วา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติระยะที่

 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/WJIjG

ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูจากเว็บไซตห์ลัก สบน.

 https://www.pdmo.go.th/th

123
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

 ประจ าปีและการ

ด าเนนิการ เพือ่

จัดการความเสีย่งการ

ทจุรติ เมือ่วนัที ่18 

มนีาคม 2564

เพือ่วเิคราะห ์และประเมนิ

ความเสีย่ง ดา้นการทจุรติ

ของหน่วยงาน เพือ่ใหรู้ ้

สถานะความเสีย่งและ

สามารถ วางแผนการ

ควบคมุและบรหิารความ

เสีย่งของหน่วยงานได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และ

เป็นกลไกในการตดิตาม

ตรวจสอบ การป้องกนัการ

ความเสีย่งดา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ ภายใน

หน่วยงานทีจ่ะเกดิขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/QgNYJ

ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูจากเว็บไซตห์ลัก สบน.

 https://www.pdmo.go.th/th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

124
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารตาม

ยทุธศาสตร์

 การสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรมของ สบน. 

ประจ าปี 2564

 เมือ่วนัที ่20 เมษายน

 2564

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร สรา้งทัศนคต ิ

ปลกูฝังคา่นยิมการ

 ปฏบิตังิานซือ่สตัยส์จุรติ 

และบรูณาการหลักคณุธรรม

 และ จรยิธรรม ใหเ้ขา้กบั

การด าเนนิงานตามภารกจิ

ของ สบน. โดย บคุลากร 

สบน. ทกุคนมสีว่นร่วมใน

การขบัเคลือ่นคณุธรรมและ

จรยิธรรม ซึง่ สบน. มกีาร

จัดกจิกรรมทีม่คีวาม

หลากหลายและ 

ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของบคุลากรในทกุ

ระดบัของ สบน. ซึง่

บคุลากรสามารถน าองค์

ความรูท้ีไ่ดรั้บไปใช ้

ประโยชนใ์น ชวีติประจ าวนั

ไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมทัง้เป็น

หนึง่ในตวัชว่ยการ 

ขบัเคลือ่นคณุธรรมและ

จรยิธรรมของ สบน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/SCKTu

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

125
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

เจตจ านงการ

 บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ อยา่งมี

คณุธรรมและโปร่งใส 

เมือ่วนัที ่9 ธันวาคม 

2562

เพือ่แสดงค ามัน่วา่จะ

ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละบรหิาร

หน่วยงาน

 อยา่งซือ่สตัยส์จุรติ 

โปร่งใส และเป็นไปตาม

หลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/49GJ8

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก 

สบน.

 https://www.pdmo.go.th/th

126
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการเปิด

 โอกาสผูม้สีว่นไดเ้สยี

เขา้มามสีว่นร่วมใน 

การด าเนนิงาน

 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน

 2562

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้

แสดง ความคดิเห็น ร่วม

ก าหนดนโยบายในการ

ด าเนนิงานภายใต ้ความ

ร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน มี

คณุภาพมากยิง่ข ึน้และ

ตอบสนองความตอ้งการ

ของ ผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/VGBRL
ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูจากเว็บไซตห์ลัก สบน.

 https://www.pdmo.go.th/th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

127
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ของ สบน.

 และประกาศ สบน. 

เรือ่ง มาตรการ 

เผยแพร่ขอ้มลูตอ่

สาธารณะ เมือ่วนัที ่27

 มถินุายน 2562

เพือ่ใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วสารตอ่สาธารณะของ 

สบน.

 สอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญัตขิอ้มลู

ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และระเบยีบวา่ดว้ย

การรักษาความลับของทาง

 ราชการ พ.ศ. 2544 เป็นไป

อยา่งถกูตอ้ง น่าเชือ่ถอืและ

เกดิประโยชนต์อ่ ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/liIGu

ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูจากเว็บไซตห์ลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

128
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการ

 สง่เสรมิความโปร่งใส

ในการจัดซือ้ จัดจา้ง 

สบน.

 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน

 2562

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

ของ สบน. มคีวามโปร่งใส

 เกดิประโยชนส์งูสดุแก่

หน่วยงานและสอดคลอ้ง

กบัหลักการ มาตรา 8 ของ

พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและการ บรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 คอื

 คุม้คา่ โปร่งใส มี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/Xg3PR

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

129
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการ

 ตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิ เมือ่วนัที ่27

 มถินุายน 2562

เพือ่แสดงเจตนารมณ์ที่

มุง่มัน่ในการขบัเคลือ่น

มาตรการ

 ดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติตาม

นโยบายคณุธรรม และ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ สบน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/mNJcP

ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูจากเว็บไซตห์ลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

130
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

มาตรการ

 ป้องกนัการรับสนิบน 

เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 

2562

เพือ่เป นมาตรการ กลไก 

หรอืการวางระบบในการป

องกนัและรับสนิบนทกุ

รูปแบบ เพือ่ส งเสรมิให

หน วยงานสามารถ ป อง

กนัการรับสนิบนได อยา่ง

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/kqho7

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

131
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศ สบน. เรือ่ง 

เผยแพร่แผน

 การจัดซือ้จัดจา้ง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่3

 กนัยายน 2563 และ

ประกาศ สบน. เรือ่ง

เผยแพร่ แผนการ

จัดซือ้จัดจา้งประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 (เพิม่เตมิครัง้ที่ 1 

และครัง้ที่

 2) เมือ่วนัที ่28 

มกราคม 2564 และ

วนัที ่18 พฤษภาคม 

2564

เพือ่ให การด าเนนิการ

จัดซือ้จัดจ างเป็นไปด วย

ความโปร งใสและ

ตรวจสอบได พร อมทัง้

ได ป ดประกาศโดยเป

ดเผย ณ สบน. และเผย

แพร ในเว็บไซต ของ 

สบน. ด วย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
shorturl.asia/z68B7

 shorturl.asia/LFAn9 shorturl.asia/K0RMV

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

132
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการตอ่ตา้น

การทจุรติ

 คอรรั์ปชนั เรือ่ง การ

รับ-ใหข้องขวญัการ 

เลีย้งหรอืประโยชน์

อืน่ใด

 (No Gift Policy)

เพือ่เสรมิสร างวฒันธรรม

องค กรและคา่นยิมสจุรติ

ในการปฏบิตังิานเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองค กรให กบั

บคุลากร ในทกุระดบัให

ตระหนักถงึสทิธแิละหน

าทีข่องตนเองในการ 

ป้องกนัการทจุรติ การรับ

หรอืให สนิบนและความ

ขดัแย ง ทางผลประโยชน์

มใิห เกดิกบั สบน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/k4h8b

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th

133
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ศนูย รับเรือ่งร อง

เรยีนร องทกุข สบน.

เพือ่ให การปฏบิตังิานของ

บคุลากร สบน. สอดคล อง

กบัภารกจิ รวมทัง้เพือ่ให

เป นไปตามนโยบาย

รัฐบาล ทีใ่หย้ดึหลักธรร

มาภบิาล ป องกนัการ

ทจุรติคอร รัปชัน่ และ

ปฏบิตังิานด วยความโปร

งใสพร อมเน นการ

ประชาสมัพันธใ์ห

ประชาชนรับทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/yGFgS

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน. 

https://www.pdmo.go.th/th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

134
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

บรหิารหนี้

สาธารณะ 

(สบน.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การให บรกิารรูปแบบ

 E-Service

 ในกระบวนงาน

ของศนูย ข อมลู ที่

ปรกึษา

เพือ่ช วยอ านวยความ

สะดวกแกผู่ข้อรับบรกิารไม

ต องเดนิทางมาตดิตอ่ที่

หน วยงานด วยตนเอง 

สามารถด าเนนิการ ผ าน

ระบบในทกุขัน้ตอนจนแล

วเสร็จได รับ e-certificate 

รวมทัง้สามารถช าระค า

ธรรมเนยีมผา่นระบบออน

ไลน ของธนาคารกรุงไทย

 จ ากดั (มหาชน)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั shorturl.asia/G6HY8

ประชาชนสามารถเข าถงึข

อมลูจากเว็บไซต หลัก

 สบน.

https://www.pdmo.go.th/th

135
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการ

คลัง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานการวเิคราะห์

ผลการประเมนิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) สป.

สร.กค..ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และ

มาตรการเพือ่

ขบัเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

เพือ่เป็นแนวทางแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง และ

ขอ้เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาโดยการน าผลการ

วเิคราะหก์ารประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใน

 ของ ปี 63ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ของหน่วยงานในปี 64 ใหด้ี

ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://palad.mof.go.th/storage/palad/files/ita64/0

43.pdf
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการ

คลัง

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

ประจ าปีและการ

ด าเนนิการเพือ่จัดการ

ความเสีย่งการทจุรติ

เพือ่เป็นการป้องกนัการ

ความเสีย่งดา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบภายใน

หน่วยงานทีจ่ะเกดิขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

137
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการ

คลัง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ตอ่สาธารณะ

เพือ่ใหป้ระชาชน หน่วยงาน

 และทกุภาคสว่นที่

เกีย่วขอ้งทราบและเขา้ถงึ

ขอ้มลูการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

138
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการ

คลัง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง

เรือ่ง เจตจ านงการ

บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติอยา่งมี

คณุธรรมและโปร่งใส

เพือ่เป็นแสดงค ามัน่วา่จะ

ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละบรหิาร

หน่วยงานอยา่งซือ่สตัย์

สจุรติ โปร่งใสและเป็นไป

ตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

https://palad.mof.go.th/storage/palad/files/ita64/043.pdf
https://palad.mof.go.th/storage/palad/files/ita64/043.pdf
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://acoc.mof.go.th/th/home


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการ

คลัง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชนั 

เรือ่ง 

 การรับ-ใหข้องขวญั 

การเลีย้งหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด 

 (No Gift Policy)

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์รและคา่นยิมสจุรติใน

การปฏบิตังิานเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รใหก้บั

บคุลากรในทกุระดบัให ้

ตระหนักถงึสทิธแิละหนา้ที่

ของตนเองในการป้องกนั

การทจุรติ การรับหรอืให ้

สนิบนและความขดัแยง้

ทางผลประโยชนม์ใิหเ้กดิ

กบั สป.กค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

140
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงการ

คลัง

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

จัดโครงการอบรมการ

พัฒนาบคุลากรใน

การตอ่ตา้นการทจุรติ

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งองค์

ความรูด้า้นการตอ่ตา้นการ

ทจุรติใหก้บับคุลากร

เป็นไปดว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติและโปร่งใสและน า

ความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดรั้บ

น าไปใชใ้หถ้กูตอ้ง

 และสอดคลอ้งกบั

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://acoc.mof.go.th/th/home

141
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิ

แบง่รัฐบาล

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางการรับ

เรือ่งการรอ้งเรยีนการ

ทจุรติผา่นทางเว็บไซต์

ของส านักงานฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.glo.or.th/about/corporate-

governance/complaint

142
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิ

แบง่รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสและ

คณุธรรมในการจัดซือ้

จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการ

จัดซือ้จัดจา้งเกดิความ

โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/files/about/promote-

transparency/promote-transparency/promote-

transparency.pdf
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิ

แบง่รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

ส านักงานสลากกนิแบง่

รัฐบาลเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบั

เจตจ านงการบรหิารงาน

ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 

โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นร่วมใน

การด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/files/about/promote-

transparency/stakeholders-

participate/stakeholders-participate.pdf

https://acoc.mof.go.th/th/home
https://acoc.mof.go.th/th/home
https://www.glo.or.th/about/corporate-governance/complaint
https://www.glo.or.th/about/corporate-governance/complaint
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/promote-transparency/promote-transparency.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/promote-transparency/promote-transparency.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/promote-transparency/promote-transparency.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/stakeholders-participate/stakeholders-participate.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/stakeholders-participate/stakeholders-participate.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/stakeholders-participate/stakeholders-participate.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิ

แบง่รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร 

พนักงานและลกูจา้ง

ส านักงานสลากกนิแบง่

รัฐบาลตระหนักถงึ

ความส าคญัในการตอ่ตา้น

การทจุรติ สอดคลอ้งกบั

นโยบายการก ากบัดแูล

กจิการทีด่แีละเจตจ านงใน

การบนหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ ยดึหลัก

คณุธรรม จรยิธรรม ความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน 

รวมทัง้ตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานและลดการใช ้

ดลุพนิจิของผูป้ฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.glo.or.th/files/about/promote-

transparency/check-

discretion/Announcement.pdf

145
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิ

แบง่รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร พนักงาน 

และลกูจา้งของส านักงาน

สลากกนิแบง่รัฐบาลปฏบิตั ิ

ตอ่ผูม้ารับบรกิาร ผูม้า

ตดิตอ่ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีอยา่งมคีณุธรรม และ

เทา่เทยีมกนั ไมเ่ลอืก

ปฏบิตั ิจงึก าหนดแนวทาง

ปฏบิตั ิเรือ่ง การใหห้รอืการ

รับของขวญัของทีร่ะลกึ 

หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.glo.or.th/files/about/promote-

transparency/promote-transparency/nogift62.pdf

146
กระทรวง

การคลัง

ส านักงาน

สลากกนิ

แบง่รัฐบาล

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่เป็นการป้องกนัการ

ด าเนนิการใดๆ ในลักษณะ

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดั

ยังทางผลประโยชนต์อ่

ส านักงานสลากฯ และเพือ่

เป็นการเสรมิสรา้งระบบ

การก ากบัดแูลทีด่ขีอง

ส านักงานสลากฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.glo.or.th/about/corporate-

governance/conflict-of-interest

https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/check-discretion/Announcement.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/check-discretion/Announcement.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/check-discretion/Announcement.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/promote-transparency/nogift62.pdf
https://www.glo.or.th/files/about/promote-transparency/promote-transparency/nogift62.pdf
https://www.glo.or.th/about/corporate-governance/conflict-of-interest
https://www.glo.or.th/about/corporate-governance/conflict-of-interest

