
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใส (ITA)
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/home

เป็นกระบวนการที่

สง่เสรมิใหก้ารเกดิ

การท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

2
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/category/5d1f1

203ef41400eb946a43c

3
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

ประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/category/5d1f1

203ef41400eb946a43e

4
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/มาตรการ

สง่เสรมิความโปรง่ใสใน

การจัดซือ้จัดจา้ง

5
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของกรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/ประกาศเรือ่ง-

มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของ

กรม

6
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิของกรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/ประกาศเรือ่ง

มาตรการการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิของกรม

เจรจาการคา้ระหวา่งปร

7
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรม ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/แผนปฏบิัตกิาร

สง่เสรมิคณุธรรมของ

หน่วยงาน-กรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศ-

ประจ าปีงบประมาณ-พ-ศ-

2564

8
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สง่เสรมิคณุธรรมและตอ่ตา้น

การทจุรติ เชน่ ป้าย

ประชาสมัพันธน์โยบาย No Gift 

Policy หรอื Infographic 

มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอืการ

เผยแพรข่อ้มลูภาพขา่วเพือ่ลง

ตพีมิพว์ารสาร MOC ZERO 

CORRUPTION JOURNAL

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

9
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การอบรมเกีย่วกบัการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ หรอื

หลักปรัชญาเศรฐกจิพอเพยีง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

10
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติของเจา้หนา้ทีก่รมฯ

(1) เพือ่สรา้งความโปรง่ใส

ใหร้ะบบราชการ 

(2) เพือ่อ านวยความ

สะดวกใหป้ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/anti-corruption-

policy

เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ถงึชอ่งทาง

ดังกลา่วไดจ้ากทาง

เว็บไซตก์รมฯ

11
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีทจุรติ

ของเจา้หนา้ทีก่รมฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://api.dtn.go.th/files

/v3/5e97c461ef4140b165

55bf62/download

เผยแพรใ่หป้ระชาชน

ไดรั้บทราบทาง

เว็บไซตก์รมฯ

12
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน/

พยาน หรอืผูแ้จง้เบาะแส
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://api.dtn.go.th/files

/v3/5e97c461ef4140b165

55bf62/download

เผยแพรใ่หป้ระชาชน

ไดรั้บทราบทาง

เว็บไซตก์รมฯ

13
กระทรวง

พาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและกลไกการเปิด

โอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้

มามสีว่นรว่มในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.th/th

/aboutus/-ประกาศกรม

เจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ-เรือ่ง-มาตรการ

และกลไกการเปิดโอกาส

ให

14
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

วธิปีฏบิัต ิเมือ่เจา้หนา้ทีก่รมการ

คา้ตา่งประเทศประสบปัญหา

ผลประโยชน์ทับซอ้น

ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิัต ิ

ส าหรับขา้ราชการและ

เจา้หนา้ทีก่รมการคา้

ตา่งประเทศ เพือ่ป้องกนัมิ

ใหเ้กดิปัญหาผลประ

โยชนืทับซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.dft.go.th/

15
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ
การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

เพือ่ใหก้รมฯ มมีาตรการ/

แนวทางในการบรหิาร

จัดการความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.dft.go.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

16
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

เพือ่น าผลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ไปประกอบการพจิารณา

ปรับปรงุพัฒนา และ

ยกระดับ ตลอดจนการ

เตรยีมความพรอ้มรับการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี

ตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.dft.go.th/

17
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ตา่งประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นแนวทางในการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการประพฤตมิิ

ชอบของขา้ราชการและ

เจา้หนา้ทีก่รมการคา้

ตา่งประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.dft.go.th/

18
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ภายใน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dit.go.th/Co

mplaint_Index.aspx

เปิดใหป้ระชาชนมี

สว่นรว่มในการแสดง

ความคดิเห็น แจง้

เบาะแสการทจุรติ 

เขา้ถงึไดท้างเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

19
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ในกระบวนงาน

ขออนุญาตขนยา้ยสนิคา้ควบคมุ

(1) เพือ่สรา้งความโปรง่ใส

ใหร้ะบบราชการ 

(2) เพือ่อ านวยความ

สะดวกใหป้ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://app-

transport.dit.go.th/app/lo

gin.php

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน

20
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ในกระบวนงาน

ขออนุญาตใหน้ าเครือ่งชั่งตวงวดั

ออกจากดา่นศลุกากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://cbwm.dit.go.th/cb

wmthai/Regis/Default.asp

x

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน

21
กระทรวง

พาณชิย์

กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ในกระบวนงาน

ระบบตรวจสอบการใหบ้รกิารงาน

ชั่งตวงวดั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://cbwm.dit.go.th/ser

vice/

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน

22
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืแนวทางการพจิารณาสัง่การ

ของนายทะเบยีนเครือ่งหมาย

การคา้

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใช ้

ประกอบการตัดสนิใจ ลด

การใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/about/คูม่อืการ

ปฏบิัตงิาน/item/คูม่อื

แนวทางการพจิารณาสัง่

การของนายทะเบยีน

ส านักเครือ่งหมาย

การคา้-พ-ศ-

2559.html?category_id=2

706

ปัจจบุันอยูร่ะหวา่ง

การปรับปรงุคูม่อืฯ 

ขัน้ตอนสรปุผลการรับ

ฟังความคดิเห็นรา่ง

คูม่อืฯ ผา่นทาง

เว็บไซตก์รมฯ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

23
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการตรวจสอบค าขอรับ

สทิธบิัตรการประดษิฐ/์อนุ

สทิธบิัตร

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใช ้

ประกอบการตัดสนิใจ ลด

การใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/about/คูม่อืการ

ปฏบิัตงิาน/item/คูม่อื

การตรวจสอบค าขอรับ

สทิธบิัตรการประดษิฐ์

และอนุสทิธบิัตร-ฉบับปี-

๒๕๖๒.

html?category_id=2704

24
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการตรวจสอบค าขอรับ

สทิธบิัตรการประดษิฐ/์อนุ

สทิธบิัตร ทางดา้นเคมแีละเภสชั

ภัณฑ์

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใช ้

ประกอบการตัดสนิใจ ลด

การใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/about/คูม่อืการ

ปฏบิัตงิาน/item/คูม่อื

การตรวจสอบสทิธบิัตร

การประดษิฐแ์ละอนุ

สทิธบิัตรทางดา้นเคมแีละ

เภสชัภัณฑ.์

html?category_id=2704

25
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการตรวจสอบค าขอรับ

สทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ์

ก าหนดใหม้หีลักเกณฑ/์

แนวทาง/คูม่อื มาใช ้

ประกอบการตัดสนิใจ ลด

การใชด้ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/about/คูม่อืการ

ปฏบิัตงิาน/item/คูม่อื

ตรวจสอบค าขอรับ

สทิธบิัตรก ารออกแบบ

ผลติภัณฑ.์

html?category_id=2705

26
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการรับสนิบน

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

หน่วยงานโปรง่ใส เป็น

ธรรม ปราศจากการทจุรติ 

ประพฤตมิชิอบ และ

เป็นไปตามหลักธรรมภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/กลุม่คุม้ครอง

จรยิธรรม/

item/order_protectfromb

ribe.html?category_id=24

55

27
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการขัดกนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบั

ผลประโยชน์สว่นรวม

เพือ่สรา้งมาตรฐานในการ

ปฏบิัตริาชการให ้

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

ใหเ้ป็นไปโดยสจุรติ เป็น

ธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุตอ่สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/กลุม่คุม้ครอง

จรยิธรรม/

item/self_benifites.html?

category_id=2455

28
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดขุอง

หน่วยงานเกดิประโยชน์

สงูสดุ และสอดคลอ้งกบั

หลักการคุม้คา่ ตรวจสอบ

ได ้มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/ผลการด าเนนิงาน/

item/planordernocorrupti

on.html



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

29
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ระบบการยืน่ค า

ขอจดทะเบยีนทรัพยส์นิทาง

ปัญญาทางอเิล็กทรอนกิส ์

(e-filing)     [รับค าขอจดทะเบยีน

เครือ่งหมายการคา้ ค าขอรับ

สทิธบิัตรการประดษิฐ/์อนุ

สทิธบิัตร ค าขอรับสทิธบิัตรการ

ออกแบบผลติภัณฑ ์ค าขอ

อทุธรณ์ทรัพยส์นิทางปัญญา 

และค าขอจดทะเบยีน

เครือ่งหมายการคา้ระหวา่ง

ประเทศ (Madird)]

เพือ่อ านวยความสะดวกใน

การยืน่ค าขอจดทะเบยีน

ทรัพยส์นิทางปัญญา และ

ค าขออืน่ๆ และลดชอ่งทาง

       การพบปะระหวา่ง

เจา้หนา้ทีก่บัผูม้าตดิตอ่/

ผูรั้บบรกิาร       ลดโอกาส

การเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://sso.ipthailand.go.t

h/login?app_id=1700000

003&redirect_url=https:%

2F%2Fportal.ipthailand.g

o.th%2Ftoken%3Fcontinu

e_url%3Dhttps%253A%25

2F%252Fportal.ipthailand

.go.th%252F

30
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ระบบรับแจง้

ขอ้มลูลขิสทิธิท์างอเิล็กทรอนกิส ์

(e-filing)

เพือ่อ านวยความสะดวกใน

การยืน่ค าขอ และ

เจา้หนา้ทีส่ามารถ

พจิารณาค าขอผา่นระบบฯ 

โดยประชาชนสามารถ  

ตรวจสอบสถานะการ

พจิารณาค าขอฯ ผา่นระบบ

ฯ ดังกลา่วได ้และยังเป็น

การลดชอ่งทางการพบปะ

ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผูย้ ืน่

ค าขอ ลดโอกาสการเกดิ

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://copyright.ipthaila

nd.go.th/

31
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ระบบ

ตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิท์าง

อเิล็คทรอนคิส์

เพือ่อ านวยความสะดวก

ใหก้บัประชาชนในการ

ตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิท์ี่

มกีารยืน่แจง้ขอ้มลูตอ่กรมฯ

 ผา่นทางเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://copyright.ipthaila

nd.go.th/search

32
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ระบบบรหิาร

หนังสอืส าคัญการ        จด

ทะเบยีนสทิธบิัตรการประดษิฐ/์

อนุสทิธบิัตร ในรปูแบบ

อเิล็กทรอนกิส ์

(e-Certification)การท า e-Service

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูสทิธบิัตร/อนุ

สทิธบิัตรทีไ่ดรั้บการจด

ทะเบยีนไดร้วดเร็วขึน้ ลด

ปรมิาณการใชก้ระดาษ 

(paperless) ลดชอ่งทาง

การพบปะระหวา่ง

เจา้หนา้ทีก่บัผูม้าตดิตอ่/

ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาสการ

เกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://verify.ipthailand.g

o.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

33
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า Patent e-service ระบบ

แจง้เตอืนชดุขอ้มลูค าขอรับ

สทิธบิัตรการประดษิฐท์ีป่ระกาศ

โฆษณาแลว้และอยูใ่นชว่ง

ระยะเวลาคัดคา้น (Patent 

Opposition Database)

เพือ่เผยแพรป่ระกาศ

โฆษณาสทิธบิัตรทีย่ืน่ค า

ขอรับสทิธบิัตรตอ่

ประชาชนท่ัวไป เพือ่

อ านวยความสะดวกในการ

ตดิตามการตรวจสอบ และ

คน้หาระยะเวลาการ

คัดคา้นค าขอรับสทิธบิัตร 

และลดชอ่งทางการพบปะ

ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผูม้า

ตดิตอ่/ผูรั้บบรกิาร ลด

โอกาสการเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://patentsearch.ipth

ailand.go.th/DIPPublic/_A

ppPublic/PublicSummary.

aspx 

34
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า DesignPatent e-service 

ระบบแจง้เตอืนค าขอรับสทิธบิัตร

การออกแบบผลติภัณฑท์ี่

ประกาศโฆษณาแลว้และอยู่

ในชว่งระยะเวลาคัดคา้น (Design 

Patent Opposition Database)

เพือ่เผยแพรป่ระกาศ

โฆษณาแบบผลติภัณฑท์ี่

ยืน่ค าขอรับสทิธบิัตรการ

ออกแบบตอ่ประชาชน

ท่ัวไป เพือ่อ านวยความ

สะดวกในการตดิตามการ

ตรวจสอบ และคน้หา

ระยะเวลาการคัดคา้นค า

ขอรับสทิธบิัตรการ

ออกแบบ และลดชอ่งทาง

การพบปะระหวา่ง

เจา้หนา้ทีก่บัผูม้าตดิตอ่/

ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาสการ

เกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://patentsearch.ipth

ailand.go.th/DIPPublic/_A

ppPublic/PublicSummary

Design.aspx

35
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรับสมัครสอบแขง่ขันเพือ่

บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคล       เขา้

รับราชการ

เพือ่เปิดโอกาสใหม้ี

คณุสมบัตติรงตามความ

ตอ้งการของสว่นราชการ

สามารถสมัครสอบได ้

อยา่งสะดวก และท่ัวถงึ 

ตลอดจนลดชอ่งทางการ

พบปะระหวา่งเจา้หนา้ที่

กบัผูส้มัครสอบ ลดโอกาส

การเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://ipthailand.thaijobj

ob.com/

เผยแพรเ่มือ่มกีารรับ

สมัครสอบ/คัดเลอืก

36
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

กรณีการทจุรติของเจา้หนา้ทีใ่น

สงักดักรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

และขอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติฯ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการดา้น

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติของกรม

ทรัพยส์นิทางปัญญามี

ประสทิธภิาพ และ

ตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน

ของผูรั้บบรกิารไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ipthailand.g

o.th/th/ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ.html



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

37
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

เพือ่ใหห้น่วยงานไดรั้บ

ทราบถงึปัญหาการ

ด าเนนิงานดา้นคณุธรรม

และความโปรง่ใส และน า

ผลการประเมนิมาปรับปรงุ

พัฒนาองคก์รใหม้ี

ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิัตงิาน การใหบ้รกิาร 

สามารถอ านวยความ

สะดวกและตอบสนองตอ่

ประชาชนไดด้ยี ิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://itas.nacc.go.th/ho

me/detailnews/1383?Ret

urnUrl=https%3A%2F%2Fi

tas.nacc.go.th%2Fhome%

2Flistallnews

38
กระทรวง

พาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

ในกระบวนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การพจิารณาอนุมัต ิอนุญาตของ

ทางราชการ

เพือ่วเิคราะหก์ระบวนการ

ด าเนนิงานทีอ่าจเกดิความ

เสีย่งตอ่การทจุรติ และ

จัดท าแผนปฏบิัตกิารใน

การป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

โอกาสการทจุรติขึน้ได ้

โดยการปรับปรงุและ

เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ

การปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailand.go

.th/th/กลุม่คุม้ครอง

จรยิธรรม/

item/risk_corruption.html

39
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัองคก์รโปรง่ใส

เป็นการสรา้งขวญัก าลังใจ

 หน่วยงานใหเ้ป็น

แบบอยา่งองคก์รทีด่ใีห ้

เกดิขึน้ในสงัคมอยา่ง

จรงิจังและตอ่เนื่อง และ

ยกระดับภาพลักษณ์ความ

โปรง่ใสของประเทศไทย

ใหม้คีวามเป็นมาตรฐานใน

เวทสีากล ตลอดจนเพือ่

เป็นการสรา้งกระแสให ้

สงัคมเกดิคา่นยิมสง่เสรมิ

การบรหิารจัดการดว้ยหลัก

ธรรมาภบิาล ซึง่เป็น

แนวทางหนึง่ทีส่ามารถ

ป้องกนัปัญหาการทจุรติ

คอรรั์ปชันในภาพรวม ของ

ประเทศไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.th/c

ategory/20180831184643

38/list?



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

40
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิารสญัญาจัดซือ้จัด

จา้งภายใน

เป็นการประกาศเผยแพร่

สาระส าคัญของสญัญา

หรอืขอ้ตกลงทีไ่ดล้งนาม

แลว้ รวมทัง้การแกไ้ข

เปลีย่นแปลงสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในระบบเครอืขา่ย

สารสนเทศของ

กรมบัญชกีลางและของ

หน่วยงานของรัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dbd.go.th/m

ore_news.php?cid=1293

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซตข์องหน่วยงาน

 www.dbd.go.th และ

ระบบการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐ (e-GP)

41
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารหรอื

ประชาชนท่ัวไป สามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติผา่นทาง e-mail 

ของหน่วยงาน ซึง่เผยแพร่

อยูห่นา้เว็บไซตก์รม โดย

ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนถกู

เก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dbd.go.th

e-mail ปรากฎอยูท่ี่

หนา้เว็บไซต์

หน่วยงาน

www.dbd.go.th

42
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

จองชือ่นติบิคุคลทาง

อเิล็กทรอนกิส์

เป็นบรกิารจองชือ่นติ ิ

บคุคลผา่นทางระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์โดยผูข้อ

จองชือ่สามารถตรวจสอบ

และจองชือ่นติบิคุคลทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://reserve.dbd.go.th

/

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการ

ลดสนิบน

43
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

จดทะเบยีนนติบิคุคลทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Registration)

เป็นการใหบ้รกิารจด

ทะเบยีนนติบิคุคลผา่น

ระบบอเิล็กทรอนกิสร์องรับ

ตัง้แตก่ระบวนงานยนืยัน

ตัวตน การยืน่ค าขอจด

ทะเบยีนหา้งหุน้สว่น และ

บรษัิทจ ากดั (จัดตัง้ 

เปลีย่นแปลง แปรสภาพ 

เลกิ ควบกจิการ เสร็จช าระ

บัญช)ี การช าระ

คา่ธรรมเนียม และการรับ

หนังสอืรับรองนติบิคุคล 

ดว้ยการน า Digital 

Signature มาใช ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://ereg.dbd.go.th/ER

egistMemberWeb/nonme

mberpages/home.xhtml

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการ

ลดสนิบน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

44
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

จดทะเบยีนสญัญาหลักประกนั

ทางธรุกจิแบบอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Secured)

เป็นการใหบ้รกิารจด

ทะเบยีนสญัญา

หลักประกนัทางธรุกจิแบบ

อเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งครบ

วงจร รองรับการจด

ทะเบยีน การตรวจคน้

ขอ้มลู การขอรับรอง

หลักฐาน การจดทะเบยีน 

การขออนุญาตเป็นผู ้

บังคับหลักประกนั การ

ช าระคา่ธรรมเนียมผา่น

ระบบอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Payment) และออก

ใบเสร็จรับเงนิแบบ

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Receipt)

 รวมถงึสามารถตรวจคน้

ขอ้มลูหลักประกนัทางธรุกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://esecured.dbd.go.t

h/esecure-home/

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการ

ลดสนิบน

45
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

บรกิารรับงบการเงนิผา่นทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Filing)

เป็นการใหบ้รกิารสง่งบ

การเงนิของหา้งหุน้สว่น

จดทะเบยีน บรษัิทจ ากดั 

และบรษัิทมหาชนจ ากดั 

นติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศที่

ประกอบธรุกจิในประเทศ

ไทย และกจิการรว่มคา้

ตามประมวลรัษฎากร การ

ยืน่ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อื

หุน้ของบรษัิทจ ากดั 

บรษัิทมหาชนจ ากดั การ

ยืน่ส าเนารายงานประจ าปี 

และส าเนารายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท

มหาชนจ ากดั ทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://efiling.dbd.go.th/in

dex.html

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการ

ลดสนิบน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

46
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

บรกิารขอหนังสอืรับรองนติิ

บคุคลทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Service)

ผูรั้บบรกิารสามารถยืน่ขอ

หนังสอืรับรองนติบิคุคล 

หนังสอืรับรองขอ้ความที่

นายทะเบยีนเก็บรักษาไว ้

ของธรุกจิตา่งดา้ว รับรอง

ส าเนาเอกสาร รับรอง

เอกสารสมาคมและ

หอการคา้ รับรองส าเนา

เอกสารกจิการรว่มคา้และ

นติบิคุคลตา่งประเทศ 

หนังสอืรับรองนติบิคุคล

ภาษาองักฤษผา่น

อนิเทอรเ์น็ต

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://ecert.dbd.go.th/e-

service/index.xhtml

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการ

ลดสนิบน

47
กระทรวง

พาณชิย์

กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการใหบ้รกิารงานการ

อนุญาตทางอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Permit)

เป็นการใหบ้รกิารงานการ

อนุญาตตาม

พระราชบัญญัตกิารบัญช ี

พ.ศ.2543

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://epermit.dbd.go.th/

DBD-ePermit/

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการ

ลดสนิบน

48
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมี

สว่นรว่ม

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงให ้

เห็นถงึความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานโครงการ

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.th/di

tp_web61/article_sub.ph

p?cate=1770&catetab=17

72&d=0

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

49
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : 

ITA)

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment

 : ITA) ด าเนนิการเพือ่ให ้

หน่วยงานมกีารปรับปรงุ

พัฒนาในดา้นคณุธรรม

และความโปรง่ใสเพือ่ให ้

เกดิธรรมาภบิาลใน

หน่วยงานภาครัฐ มกีาร 

ด าเนนิงานทีมุ่ง่ใหเ้กดิ

ประโยชน์ตอ่ประชาชน

และสว่นรวมเป็นส าคัญ 

และลดโอกาสทีจ่ะเกดิ

การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

สง่ผลใหห้น่วยงานภาครัฐ

สามารถบรรลตุาม

เป้าหมายทีก่าหนดไวใ้น

แผนแมบ่ทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าต ิประเด็นที่

 21 การตอ่ตา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 

2561 – 2580)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.ditp.go.th/
เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

50
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ กรณีเขา้รับ

ต าแหน่งและกรณีพน้จากต าแหน่ง

เพือ่สรา้งกลไกการ

ตรวจสอบการบรหิารงาน

ใหม้คีวามโปรง่ใส

ขจัดปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.th/c

ategory/20191202170604

88/list?

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

และบนกระดานที่

ส านักงาน โดยจะมี

การน าลงจากเว็บไซต์

เมือ่เปิดเผยครบ

ก าหนด 180 วนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

51
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน มี

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

จ านวน 6 ชอ่งทาง ไดแ้ก่

1. ทีท่ าการกรม เคาน์เตอร์

ใหบ้รกิารกรม (บางกระสอ/  

    รัชดาภเิษก)

2. สายตรงการคา้ระหวา่งประเทศ

 DITP Call Center  

    1169

3. เว็บไซตก์รม www.ditp.go.th, 

    Email : legal@ditp.go.th, 

Mobile Application 

    : DITP Care และ QR Code

4. ส านักนายกรัฐมนตร ีGCC 1111

 และส านักงาน

    ปลัดกระทรวงพาณชิย์

5. กลอ่งรับฟังความคดิเห็นและ

เรือ่งรอ้งเรยีน/การทจุรติ

    ภาครัฐ จ านวน 3 จดุ ทัง้สาขา

บางกระสอและสาขา

    ถนนรัชดาภเิษก

6. ทางไปรษณีย ์กรมสง่เสรมิ

การคา้ระหวา่งประเทศ 

    เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีต.บาง

กระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี

    11000

เพือ่เป็นชอ่งทางในการให ้

ประชาชนแจง้การพบเห็น

การกระท าการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.th/di

tp_web61/article_sub.ph

p?cate=1751&catetab=17

53&d=0

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

52
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงให ้

เห็นถงึความโปรง่ใสใน

การด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.th/di

tp_web61/article_sub.ph

p?cate=1770&catetab=17

73&d=0

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

53
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการขัดกนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์สว่นรวม

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงให ้

เห็นถงึความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.th/di

tp_web61/article_sub.ph

p?cate=1770&catetab=17

76&d=0

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

54
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรม เรือ่ง มาตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ

เป็นแนวทางในการ

ปฏบิัตงิานของบคุลากร

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.th/di

tp_web61/article_sub.ph

p?cate=1770&catetab=17

77&d=0

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

55
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพรข่อ้มลูตอ่

สาธารณะ

เป็นแนวทางในการ

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตอ่

สาธารณะชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.th/di

tp_web61/article_sub.ph

p?cate=1770&catetab=17

71&d=0

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

56
กระทรวง

พาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ กรณีด ารง

ต าแหน่งครบ 3 ปี

เพือ่สรา้งกลไกการ

ตรวจสอบการบรหิารงาน

ใหม้คีวามโปรง่ใส

ขจัดปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.th/c

ategory/20191125181416

109/list?

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

และบนกระดานที่

ส านักงาน โดยจะมี

การน าลงจากเว็บไซต์

เมือ่เปิดเผยครบ

ก าหนด 180 วนั

57
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนด าเนนิงานประจ าปี

แสดงแผนการด าเนนิ

ภารกจิของหน่วยงานทีม่ี

ระยะ1 ปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/537d9b6c927223c796c

ac288cced29df/_c643b38

ef97424579590d8a987fa

90f1.pdf

58
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากบัตดิตามการใช ้

จา่ยงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 

เดอืน

แสดงความกา้วหนา้ในการ

 ด าเนนิงานตามแผนการ

ใชจ้า่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_77fea4

e3ceafd6b641b303d481f

5691b.pdf

59
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

แสดงผลการด าเนนิงาน

ตาม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_8d0e2c

a030863854cf437b3efd5c

42e4.pdf

60
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

	แผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพัสดุ
แสดงแผนการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

th/listitem/10225

61
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดรุายเดอืน

แสดงสรปุผลการจัดซือ้จัด

จา้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

th/detail/2018-08-16-00-

58-02

62
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดปุระจ าปี

แสดงผลการจัดซือ้จัดจา้ง

ของ หน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

th/detail/2021-02-05-17-

04-12



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

63
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

แสดงคูม่อืหรอืแนวทางการ

 ด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนที ่เกีย่วขอ้งกบั

การทจุรติและ ประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที ่ของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/7fa215c9efebb3811a7

ef58409907899/_6c478b

b38a088cbeb86a3c67f49

d0e7a.pdf

64
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

แสดงชอ่งทางที่

บคุคลภายนอก สามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่ว กบั

การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

th/detail/2018-10-07-21-

46-06

65
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีน การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ ของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

th/detail/2020-05-18-16-

46-16

66
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

ประจ าปี

แสดงผลการประเมนิความ 

เสีย่งของการด าเนนิงาน

หรอืการปฏบิัต ิ

หนา้ทีท่ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

ทจุรติหรอืกอ่ใหเ้กดิการ

ขัดกนั ระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตนกบั 

ผลประโยชน์สว่นรวมของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_af6066

81157d0ce76d5832aa8c1

94329.pdf

67
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การด าเนนิการเพือ่จัดการความ

เสีย่งการทจุรติ

แสดงการด าเนนิการหรอื 

กจิกรรมทีแ่สดงถงึการ

จัดการ ความเสีย่งในกรณี

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

หรอืกอ่ใหเ้กดิการขัด กนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่น

ตน กบัผลประโยชน์

สว่นรวมของ หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_cfff5df

d1e96099c28d7f68c4ca8

9f71.pdf

68
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทจุรติ

แสดงแผนปฏบิัตกิารทีม่ ี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนั

การ ทจุรติหรอืพัฒนาดา้น

คณุธรรม และความ

โปรง่ใสของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/537d9b6c927223c796c

ac288cced29df/_6d15797

49e1e011d9c820ead5619

b226.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

69
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากบัตดิตามการ

ด าเนนิการป้องกนัการทจุรติ

ประจ าปี รอบ 6 เดอืน

แสดงความกา้วหนา้ในการ

 ด าเนนิงานตามแผนปฏบิัต ิ

 การป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_fdb410

40ca0cac6b730e0243c54

baa72.pdf

70
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการด าเนนิการป้องกนั

การทจุรติประจ าปี

แสดงผลการด าเนนิงาน

ตาม แผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_b9a9c2

b788136b633dd7a65ab3

92699b.pdf

71
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวเิคราะหผ์ลการ 

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วย งานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_c38c5f

57d4296bbf492d64ffb48

de19f.pdf

72
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตามมาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายในหน่วยงาน

แสดงผลการด าเนนิการ

ตาม มาตรการเพือ่สง่เสรมิ

คณุธรรม และความ

โปรง่ใสภายในหน่วย งาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or.th/

uploads/items/attachmen

ts/9457fc28ceb408103e1

3533e4a5b6bd1/_7d0fb1

43d518d45821265069b7

7f5089.pdf

73
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขอ้มลูการตดิตอ่ แสดงขอ้มลูการตดิตอ่ ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sacict.or.th/

th/contact-n

74
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Q&A

แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์

 ของหน่วยงานที่

บคุคลภายนอก สามารถ

สอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ

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

75
กระทรวง

พาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น

แสดงชอ่งทางที่

บคุคลภายนอก สามารถ

แสดงความคดิเห็นตอ่ การ

ด าเนนิงานตามอ านาจ

หนา้ทีห่รอืภารกจิของ

หน่วยงาน

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

th/contact-n



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

76
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบันระหวา่งประเทศ

เพือ่การคา้และการพัฒนา 

(องคก์ารมหาชน) เรือ่ง 

หลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 

พ.ศ. 2564

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละ

แนวทางการปฏบิัตใินการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน (กรณี

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ)  

เพือ่ยกระดับคณุภาพความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของสถาบันใหม้มีาตรฐาน 

และประจักษ์ชัดอยา่งเป็น

รปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th/ab

out-us/legal-

information/annoucemen

ts/

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชน

รอ้งเรยีนกรณีพบเห็น

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที่

77
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นทาง

เว็บไซต์

เพือ่อ านวยความสะดวก

ใหบ้คุคลท่ัวไปหรอื

ประชาชนสามารถ

รอ้งเรยีนกรณีพบเห็นการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.itd.or.th/co

ntact-us/complaint/

เพิม่ความสะดวก

ใหก้บัผูร้อ้งเรยีน และ

ลดโอกาสการอาจจะ

พบเจอระหวา่งผู ้

รอ้งเรยีนและผูท้ีถ่กู

รอ้งเรยีน

78
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของหน่วยงาน

เพือ่เป็นแนวทางและ

มาตรการขับเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ภายในหน่วยงาน 

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th/ab

out-us/legal-

information/others/

มาตรการฯ จะมกีาร

ทบทวน/ปรับปรงุเพือ่

ก าหนดเป็นแนวทาง

ปฏบิัตเิป็นประจ าทกุปี



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

79
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการขับเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของสถาบันวจัิย

และพัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่ก าหนดแนวทางใน

การปรับปรงุ พัฒนา และ

ยกระดับการด าเนนิงาน

ของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาต ิให ้

เป็นสถาบันทีม่คีณุธรรม

และความโปรง่ใส มี

ระเบยีบและระบบการ

บรหิารการปฏบิัตงิานเป็น

เครือ่งมอืในการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

ตามหลักธรรมาภบิาล และ

รักษามาตรฐานผลการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐของ

สถาบันใหอ้ยูใ่นระดับสงู

อยา่งตอ่เนื่อง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/annual_achie

vement/2021/05/git_ita_

2563.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/strategic/202

1/GIT_Promote_moral_2

021.pdf

มาตรการขับเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

 ประกอบดว้ย 

ประเด็นทีจ่ะมกีาร

ปรับปรงุ พัฒนา และ

ยกระดับคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของ

สถาบัน ไดแ้ก ่

(๑) ดา้นการใช ้

งบประมาณ 

(๒) ดา้นการ

บรหิารงานบคุคล

(๓) ดา้นการใช ้

ทรัพยส์นิของราชการ 

(๔) ดา้นการแกไ้ข

ปัญหาการทจุรติ 

(๕) ดา้นคณุภาพการ

ด าเนนิงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

80
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานภายใน

สถาบันวจัิยและพัฒนาอญัมณี

และเครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่ใหบ้คุลากรของ

สถาบันมจีติส านกึดา้น

คณุธรรมและจรยิธรรมใน

การปฏบิัตงิานอยา่ง

ซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/Moral_Policy

_2018.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/2018_organiz

ation_policies.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/2018_CPI_TH.

pdf

- url :

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/strategic/202

1/GIT_Promote_moral_2

021.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/annual_achie

vement/2021/05/git_tran

parency2021.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/news/pr_news/2021/03

/news_25032021.pdf

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาตกิารมกีาร

ขับเคลือ่นคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงาน โดยมี

การด าเนนิการทีส่ าคัญ

 ดังนี้

(๑) การก าหนด

นโยบายคณุธรรมและ

ความโปรง่ใส

(๒) การก าหนด

นโยบายการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ขีอง 

สวอ.

(๓) การประกาศ

เจตจ านงการ

บรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ

(๔) การอนุมัติ

แผนปฏบิัตกิาร

สง่เสรมิคณุธรรมของ

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาตปิระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

81
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ภาครัฐของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เพือ่ยกระดับจติส านกึของ

บคุลากรของสถาบันใน

การปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ เพือ่พัฒนา

ระบบบรหิารการตอ่ตา้น

การทจุรติ พัฒนาระบบ 

กลไก และมาตรการที่

สนับสนุนการตอ่ตา้นการ

ทจุรติ และเพือ่ยกระดับ

สมรรถนะการด าเนนิงาน

ขององคก์รในดา้นการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/strategic/202

1/GIT_ITA_2021.pdf

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/annual_achie

vement/2021/04/protect

_corrupt_report2020_6m

.pdf

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาตมิกีารจัดท า

แผนปฏบิัตกิารและมี

การรายงานผลการ

ด าเนนิงานดา้นการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ของสถาบัน รอบ 6 

เดอืน และรอบ 12 

เดอืน ซึง่มกีารก าหนด

โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย ผล

การด าเนนิงานแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณทีใ่ช ้

ด าเนนิงาน ปัญหา/

อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

82
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง

การทจุรติของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิ

ความเสีย่งของสถาบันที่

อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ 

รวมทัง้ก าหนดมาตรการ

ป้องกนัการทจุรติของ

สถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/tha

i/about_us/strategic/202

1/GIT_Risk_Internal_2021

.pdf

- url :

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาตมิกีารจัดท า

แผนบรหิารความเสีย่ง

การทจุรติ ซึง่มี

รายละเอยีดเหตกุารณ์

ความเสีย่งการทจุรติ 

และมาตรการป้องกนั

การทจุรติ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

83
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ของสถาบันวจัิยและพัฒนาอญั

มณีและเครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางที่

บคุคลภายนอกและบคุคล

ภายในสามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีข่องสถาบัน

ผา่นทางชอ่งทางทีก่ าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url :  

https://www.git.or.th/co

mplainSystem/default.as

px

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

ไดก้ าหนดชอ่งทาง

การรอ้งเรยีนที่

บคุคลภายนอกและ

บคุคลภายในสามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีข่อง

สถาบัน ไดแ้ก ่

(๑) การรอ้งเรยีนดว้ย

ตนเองโดยตรงที่

ผูอ้ านวยการสถาบัน 

(๒) การรอ้งเรยีนผา่น

เว็บไซตส์ถาบัน 

https://www.git.or.th/

complainsystem

(๓) การรอ้งเรยีนผา่น

ทางจดหมาย

อเิล็กทรอนกิสท์ี ่

jewelry@git.or.th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

84
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานสรปุผลการ

ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งของ

สถาบันวจัิยและพัฒนาอญัมณี

และเครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

ของสถาบันมคีวาม

โปรง่ใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url :  

https://www.git.or.th/ab

out_procurement.html

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาตมิกีารจัดท า

รายงานสรปุผลการ

ด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งเป็นรายเดอืนทกุๆ 

เดอืน ซึง่ประกอบดว้ย

ขอ้มลูงานทีจั่ดซือ้

หรอืจัดจา้ง วงเงนิที่

จะซือ้หรอืจา้ง ราคา

กลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคา

และราคาทีเ่สนอ ผู ้

ไดรั้บการคัดเลอืกและ

ราคาทีต่กลงซือ้หรอื

จา้ง เหตผุลทีค่ัดเลอืก

 เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซือ้หรอืจา้ง

85
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การใชท้รัพยส์นิของราชการ 

ไดแ้ก ่รถสว่นกลาง ของ

สถาบันวจัิยและพัฒนาอญัมณี

และเครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่ก ากบัดแูลการใช ้

ทรัพยส์นิของราชการ 

ไดแ้ก ่รถสว่นกลาง เพือ่

ประโยชน์ของสถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน -

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

ไดจั้ดท าระเบยีบ

สถาบันวา่ดว้ยการใช ้

รถสว่นกลาง พ.ศ. 

๒๕๖๓ เพือ่เป็น

แนวทางในการก ากบั

ดแูลและตดิตาม

ตรวจสอบการใชร้ถ

สว่นกลางเพือ่

ประโยชน์ของสถาบัน

 และการลงโทษอยา่ง

เครง่ครัดหาก

น าไปใชท้ีไ่มใ่ชเ่พือ่

กจิการอนัเป็น

สว่นรวมของสถาบัน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรฐานการ

ปฏบิัตงิานและมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

เพือ่เป็นแนวทางในการ

ปฏบิัตงิานของบคุลากร

ของสถาบันใหเ้ป็น

มาตรฐานเดยีวกนั และเพือ่

เป็นแนวทางปฏบิัตทิีผู่ ้

ขอรับบรกิารหรอืผูม้า

ตดิตอ่จะใชเ้ป็นขอ้มลูใน

การขอรับบรกิารหรอืตดิตอ่

กบัสถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th/ma

nagement_standard.html

- url : 

ttps://www.git.or.th/oper

ations_standard.html

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

ไดจั้ดท าขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิาร/ระเบยีบการ

ปฏบิัตงิาน/คูม่อืระบบ

คณุภาพ เพือ่เป็น

แนวทางในการ

ปฏบิัตงิาน/การ

ใหบ้รกิารของสถาบัน 

ไดแ้ก่

มาตรฐานการ

ปฏบิัตงิาน

• ขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิารฝ่าย

ตรวจสอบอญัมณี 

• ขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิารฝ่าย

ตรวจสอบโลหะมคีา่ 

• QP-TRN-01 ระเบยีบ

การปฏบิัตงิาน เรือ่ง 

การรับบรกิารฝึกอบรม 

• QP-TRN-02 ระเบยีบ

การปฏบิัตงิาน เรือ่ง 

การด าเนนิการเปิด

หลักสตูรฝึกอบรม 

• QP-MUS-01 

ระเบยีบปฏบิัตงิาน 

เรือ่ง การบรกิาร

87
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบันระหวา่งประเทศ

เพือ่การคา้และการพัฒนา 

(องคก์ารมหาชน) เรือ่ง 

หลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 

พ.ศ. 2564

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละ

แนวทางการปฏบิัตใินการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน (กรณี

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ)  

เพือ่ยกระดับคณุภาพความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของสถาบันใหม้มีาตรฐาน 

และประจักษ์ชัดอยา่งเป็น

รปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th/ab

out-us/legal-

information/annoucemen

ts/

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชน

รอ้งเรยีนกรณีพบเห็น

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที่

88
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นทาง

เว็บไซต์

เพือ่อ านวยความสะดวก

ใหบ้คุคลท่ัวไปหรอื

ประชาชนสามารถ

รอ้งเรยีนกรณีพบเห็นการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.itd.or.th/co

ntact-us/complaint/

เพิม่ความสะดวก

ใหก้บัผูร้อ้งเรยีน และ

ลดโอกาสการอาจจะ

พบเจอระหวา่งผู ้

รอ้งเรยีนและผูท้ีถ่กู

รอ้งเรยีน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

89
กระทรวง

พาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของหน่วยงาน

เพือ่เป็นแนวทางและ

มาตรการขับเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ภายในหน่วยงาน 

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th/ab

out-us/legal-

information/others/

มาตรการฯ จะมกีาร

ทบทวน/ปรับปรงุเพือ่

ก าหนดเป็นแนวทาง

ปฏบิัตเิป็นประจ าทกุปี

90
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของส านักงานนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารคา้

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตริาชการ

ของส านักงานฯ มรีะบบ

บรหิารจัดการทีด่ ีมคีวาม

ชัดเจน โปรง่ใส และมธีรร

มาภบิาล เป็นทีเ่ชือ่ถอื 

และไวว้างใจจาก

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.tpso.moc.go.

th/th/node/10469

91
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน

มุง่เนน้การบรหิารจัดการ

และปฏบิัตงิานดว้ยหลัก

ธรรมาภบิาล มคีวาม

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ยดึ

หลักความซือ่สตัย ์มี

จรยิธรรมและคณุธรรม 

ปลอดจากการทจุรติคอร์

รัปชัน และใหข้า้ราชการ

และเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงานฯ ยดึถอืและ

ปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.tpso.moc.go.

th/th/node/10520

92
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติของ

ส านักงานนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารคา้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

ส านักงานฯ ซึง่สอดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 

2560-2564) ในแผน

ดังกลา่วไดก้ าหนด

กจิกรรมวตัถปุระสงค ์และ

ระยะเวลาทีจ่ะด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.tpso.moc.go.

th/th/node/10594



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

93
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรม

ของส านักงานนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารคา้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นกรอบทศิทางที่

ส าคัญในการสง่เสรมิ

คณุธรรมใหก้บัองคก์ร และ

เป็นแนวทางการด าเนนิ

แผนงานและโครงการของ

หน่วยงานใหเ้ป็นไปตาม

แผนแมบ่ทสง่เสรมิ

คณุธรรมแหง่ชาต ิฉบับที ่1

 (พ.ศ.2559-2564) และ

แผนแมบ่ทสง่เสรมิ

คณุธรรมของกระทรวง

พาณชิย ์ฉบับที ่1 (พ.ศ.

2560-2564)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.tpso.moc.go.

th/th/node/10877

94
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่แสดงขอ้มลูสรปุการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ ตาม

แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ops.moc.go.t

h/more_news.php?cid=3

65

95
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดปุระจ าปี

เพือ่แสดงผลการจัดซือ้จัด

จา้งของหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moc.go.th/i

ndex.php/2015-12-05-07-

04-

57/category/%E0%B8%A3

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

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

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

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

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

%E0%B8%88%E0%B8%B1

%E0%B8%94%E0%B8%8B

%E0%B8%B7%E0%B9%89

%E0%B8%AD%E0%B8%88

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

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

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

.html

96
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการการประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี

เพือ่ประเมนิความเสีย่ง

ของการด าเนนิงานหรอื

การปฏบิัตหินา้ทีท่ีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติหรอื

กอ่ใหเ้กดิการขัดกนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่น

ตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวมของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://acoc.ops.moc.go.t

h/more_news.php?cid=3

8



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

97
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากบัตดิตามการ

ด าเนนิการป้องกนัการทจุรติ

เพือ่ตดิตามการด าเนนิงาน

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

และตัวชีว้ดัทีก่ าหนดไวใ้น

แผนงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://acoc.ops.moc.go.t

h/more_news.php?cid=3

8

98
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

เพือ่น าเขา้ขอ้มลูผล

ประเมนิ ขอ้เสนอแนะไป

ปรับใชใ้นการพัฒนาและ

ยกระดับคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณชิย ์

รวมถงึสรา้งภาพลักษณ์

เชงิบวกดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://acoc.ops.moc.go.t

h/ewt_dl_link.php?nid=5

57

99
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ

ชอ่งทางใหผู้รั้บบรกิาร 

เพือ่เป็นชอ่งทางให ้

ประชาชนสามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

เจา้หนา้ทีข่องส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณชิย ์

โดยมชีอ่งทางใหแ้จง้ผา่น

ทางเว็บไซตส์ านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณชิย์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://acoc-

pettition.moc.go.th/#/pu

blic/home

100
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ

คน้หาขอ้มลูเชงิสถติ ิ

เกีย่วกบัการด าเนนิการ

เกีย่วกบัการทจุรติของ

เจา้หนา้ทีไ่ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://inforack.ops.moc.g

o.th/more_news.php?cid

=28

101
กระทรวง

พาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น

เพือ่ใหส้ว่นทีผู่รั้บบรกิาร ผู ้

มาตดิตอ่ หรอืผูม้สีว่นได ้

เสยีสามารถใหค้วาม

คดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moc.go.th/i

ndex.php/forum/ops-

moc.html

102
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการรับสนิบน เพือ่ป้องกนัการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.pwo.co.th/e

wtadmin_new/ewt/pwo

_web/download/2564/O

IT/graft2564.pdf

103
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแจง้ขอ้มลูผลประโยชน์ทับ

ซอ้นของพนักงานและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี

เพือ่ป้องกนัการมสีว่นได ้

สว่นเสยีของพนักงานและ

คูค่า้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
แบบฟอรม์รายงานความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์

http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf
http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf
http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf
http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

104
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหส้ามารถมชีอ่ง

ทางการรอ้งเรยีนการทจุรติ

 และลดโอกาสการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.docs.googl

e.com/forms/d/1sEBDt

CTqBpIJ16QyhShizHR

zMHrddbLCZSbt9jX4G

SA/viewform?edit_requ

ested=true

105
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น
เพือ่รับฟังเรือ่งรอ้งเรยีน

ของประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.docs.googl

e.com/forms/d/1twyVaE

6BwjIE4FQncs9EZ1W

mKlhkB3_jOrhUNeP8n

2c/viewform?edit_requ

ested=true

106
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฏบิัตงิาน

ใหม้กีารปฏบิัตงิานเป็นไป

ตามขัน้ตอนตามระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.pwo.co.th/e

wt_news.php?nid=693

6

107
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้
การประเมนิตา่ง ๆ

ระบบการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานของพนักงาน

เพือ่ใหก้ารประเมนิผลมี

ความโปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ระบบการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานของพนักงาน

108
กระทรวง

พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสารประชาชน

เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้ง

ทกุขแ์ละบรกิารขอ้มลู

ขา่วสารแกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.pwo.co.th/m

ore_news.php?cid=13
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พาณชิย์

องคก์าร

คลังสนิคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านงสจุรติของ

ผูบ้รหิาร

เพือ่ประกาศเจตนารมย์

การบรหิารงานดว้ยความ

สจุรติโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
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องคก์าร

คลังสนิคา้

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรค่วามรูด้า้นการ

ป้องกนัการทจุรติ

เพือ่ใหค้วามส าคัญดา้น

นโยบายการป้องกนัการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
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