
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวงม

หาดไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

โครงการคัดเลอืกเจา้หนา้ทีผู่ ้

ปฏบิัต ิ

 ตามมาตรฐานทางคณุธรรม

จรยิธรรม

 ของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง

เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตคิณุ

และเสรมิสรา้ง

 ขวญัก าลังใจ แกเ่จา้หนา้ทีผู่ ้

ประพฤตติน

 เป็นแบบอยา่งทีด่ตีาม

มาตรฐานทางคณุธรรม

จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://office.dpt.go.th

/moral/index.php/20

20-03-18-08-34-

15/2564

ด าเนนิการเป็นประจ าทกุปี

2
กระทรวงม

หาดไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการสมันา เรือ่ง การ

เสรมิสรา้ง

 และพัฒนาความรูด้า้นการป้องกนั

 และปราบปรามการทจุรติ และ

สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการ

ปฏบิัตงิาน

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนามี

ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ

 และน าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://office.dpt.go.th

/moral/index.php/20

21-02-22-08-57-45

ด าเนนิการเป็นประจ าทกุปี

3
กระทรวงม

หาดไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรอ้งเรยีน 

 ทจุรติ และประพฤตมิชิอบ 

 กรมโยธาธกิารและผังเมอืง

เพือ่เป็นชอ่งทางใหป้ระชาชน

 รอ้งเรยีน กรณีเจา้หนา้ทีรั่ฐ

ทจุรติ 

 และประพฤตมิชิอบ ผา่น

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://webs-

apps.dpt.go.th/DPT_

Systems/DPT_ITA/I

TA/

4
กระทรวงม

หาดไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยด์ ารงธรรม กรมโยธาธกิาร

และผังเมอืง

เพือ่เป็นชอ่งทางรับเรือ่งราว

ความเดอืดรอ้น

 ของประชาชน โดยมหีนา้ที่

ประสานงาน 

 ตอบขอ้ซกัถาม ผา่นชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://webs-

apps.dpt.go.th/Dha

mRT/apps/dhamrt/

5
กระทรวงม

หาดไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงสจุรติ

 ในการบรหิารงานของอธบิดี

เพือ่เป็นการรณรงค ์สง่เสรมิ

ใหบ้คุลากรในสงักดั

 ยดืถอืคณุธรรมจรยิธรรมใน

การปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dpt.go.t

h/th/all-

highlight/highlight/69

7-2021-03-22-03-15-

55.html

6
กระทรวงม

หาดไทย

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมอืง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมย ์

 สจุรติ โปรง่ใส มหาดไทยใส

สะอาด 2564

เป็นการเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร 

 โดยมเีป้าหมายสูก่ารเป็น

องคก์รธรรมาภบิาล ปลกูฝัง

คา่นยิมซือ่สตัยส์จุรติในการ

ปฏบิัตงิาน

 ใหแ้กบ่คุลากรในสงักดั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dpt.go.t

h/th/all-

highlight/highlight/68

6-2564.html

7
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ และประพฤตมิชิอบ (ศนูย์

ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ 

กรมการปกครอง)

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบ 

 ของบคุลากรในสงักดั

กรมการปกครอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://anticor.dopa.go

.th/ita/main

 

http://ita1.dopa.go.th

/ita/page29.html

8
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่น

ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ

 (ศนูยด์ ารงธรรม)

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รวมถงึแจง้

เบาะแสการกระท าความผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://damronghama.

dopa.go.th

http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2020-03-18-08-34-15/2564
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2021-02-22-08-57-45
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2021-02-22-08-57-45
http://office.dpt.go.th/moral/index.php/2021-02-22-08-57-45
http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/697-2021-03-22-03-15-55.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/686-2564.html
http://damronghama.dopa.go.th/
http://damronghama.dopa.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

9
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

 รางวลัเลศิรัฐ

1. เพือ่พัฒนาคณุภาพการ

ใหบ้รกิารประชาชนของ

กรมการปกครอง

 2. เพือ่พัฒนาคณุภาพการ

บรหิารจัดการของกรมการ

ปกครอง

 3. เพือ่เปิดโอกาสใหเ้กดิการ

มสีว่นรว่มของประชาชน และ

พัฒนาสนองตอ่ความตอ้งการ

อยา่งแทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://multi.dopa.go

.th/kpi/news/cate8

10
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง
การประเมนิตา่ง ๆ

 การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีภายนอก

 External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรู ้

เกีย่วกบัการด าเนนิการดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ของการด าเนนิงานกรมการ

ปกครอง จากผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายนอก ซึง่หมายถงึ 

บคุคล นติบิคุคล 

บรษัิทเอกชน 

 หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ที่

เคยมารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่

ตามภารกจิของกรมการ

ปกครอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://itas.nacc.go.t

h/go/eit/lgy2gc

11
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง
การประเมนิตา่ง ๆ

 การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีภายใน 

 Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรู ้

เกีย่วกบัการด าเนนิการดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ของการด าเนนิงานกรมการ

ปกครอง จากผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายใน ซึง่หมายถงึ

บคุลากรตัง้แตร่ะดับผูบ้รหิาร 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้ 

ขา้ราชการพนักงาน ไปจนถงึ

ลกูจา้ง พนักงานจา้ง ที่

ท างานใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ 

 มาเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1

 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://itas.nacc.go.t

h/go/iit/lgy2gc

12
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

E - Service 

 การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ

 Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT

ใชเ้ป็นชอ่งทางการเปิดเผย

ขอ้มลูการด าเนนิงานของ

กรมการปกครอง เพือ่ให ้

ประชาชนสามารถเขา้มามี

สว่นรว่มในการตรวจสอบการ

ด าเนนิการของกรมการ

ปกครอง รวมไปถงึเป็นการ

บรกิารขอ้มลูขา่วสารแก่

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://ita1.dopa.go.th

/ita/ita.html

https://multi.dopa.go.th/kpi/news/cate8
https://multi.dopa.go.th/kpi/news/cate8
https://itas.nacc.go.th/go/eit/lgy2gc
https://itas.nacc.go.th/go/eit/lgy2gc
https://itas.nacc.go.th/go/iit/lgy2gc
https://itas.nacc.go.th/go/iit/lgy2gc
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita.html


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

13
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service 

 ระบบบรกิารคัดรับรองเอกสาร

ราชการ 2 ภาษา

ใหบ้รกิารคัดรับรองเอกสาร

ราชการ 2 ภาษา ดา้นงาน

ทะเบยีนและบัตรประจ าตัว

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dopa.go

.th/main/info2

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่1 มกราคม 2561

14
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service 

 ระบบการจองควิออนไลน ์และ

การใหบ้รกิารผา่นระบบออนไลน์

ใหบ้รกิารจองควิ และการ

ตรวจคัดและรับรองเอกสาร

ทางทะเบยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://q-

online.bora.dopa.go.

th/

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่22 มถินุายน 2563

15
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการพสิจูน์ และยนืยัน

ตัวตนทางดจิทัิล (DOPA-Digital 

ID)

ใหบ้รกิารพสิจูน์และยนืยัน

ตัวตนทางดจิทัิล น าไปสูก่าร

บรกิาร 3 บรกิาร

 1. ตรวจสอบขอ้มลูบคุคลผา่น

ระบบฐานขอ้มลูประชาชน

และการบรกิารภาครัฐ

 2. การจองควิรับบรกิารงาน

ทะเบยีนลว่งหนา้

 3. การแจง้ยา้ยทีอ่ยูป่ลายทาง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thportal.bora.

dopa.go.th/#/

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

 วนัที ่1 ตลุาคม 2563

 *ปัจจบุันการแจง้ยา้ยทีอ่ยู่

ปลายทางก าลังอยูใ่นขัน้ตอน

 ดา้นกฎหมายในการยกเลกิ

คา่ธรรมเนียม

16
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการแจง้เหตจุ าเป็นทีไ่ม่

อาจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้

 ทางอเิล็กทรอนกิส์

ใหบ้รกิารแจง้เหตจุ าเป็นทีไ่ม่

อาจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://stat.bora.dop

a.go.th/Election/abs

cause/#/main

17
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบการตรวจสอบชือ่สกลุ

เบือ้งตน้

ใหบ้รกิารการตรวจสอบชือ่

สกลุเบือ้งตน้เพือ่จัดตัง้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://stat.bora.dop

a.go.th/Wchecklnam

e/#/CheckLname

18
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบบันทกีขอ้มลูการทจุรติ

ดา้นทะเบยีนและบัตรฯ

เพือ่ใหส้ านักทะเบยีนรายงาน

ขอ้มลูผลการด าเนนิการกรณี

ส านักทะเบยีนตรวจพบการ

กระท าผดิ หรอืรอ้งเรยีน/รอ้ง

ทกุข ์หรอื หน่วยงานตา่ง ๆ 

แจง้ หรอื สือ่มวลชนเสนอขา่ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

นส.ที ่มท 0309.6/ว 

1821

 ลว. 22 มกราคม 2564

https://www.dopa.go.th/main/info2
https://www.dopa.go.th/main/info2
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://q-online.bora.dopa.go.th/
https://thportal.bora.dopa.go.th/#/
https://thportal.bora.dopa.go.th/#/
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname
https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

19
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 โปรแกรมรายงานรายไดท้ีเ่กดิ

จากการออกหนังสอืผา่นแดน

ประจ าวนั/เดอืน/ปี

เป็นโปรแกรมยอ่ยภายใต ้

โปรแกรมการออกหนังสอื

ผา่นแดนดว้ยระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์(E-Border 

Pass) ซึง่ใชใ้นการใหบ้รกิาร

ประชาชน ในการออกหนังสอื

ผา่นแดนและหนังสอืผา่น

แดนชั่วคราวของส านักงาน

ออกหนังสอืผา่นแดนทัง้ 76 

แหง่ท่ัวประเทศ โดย

สว่นกลางสามารถใช ้

โปรแกรมยอ่ยดังกลา่ว

ตรวจสอบการสง่ใชเ้งนิของ

ส านักงานออกหนังสอืผา่น

แดนประจ าวนั/เดอืน วา่มี

ความถกูตอ้งหรอืไม่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง

20
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบลงทะเบยีน Online ส าหรับ

ผูเ้ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนและผู ้

ประกอบ กจิการฮจัยไ์ดรั้บ

ความสะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง 

  และประหยัดคา่ใชจ้า่ย

 2. เพือ่สรา้งภาพลักษณ์ทีด่ ี

มคีวามทันสมัย โปรง่ใสและ

เสมอภาคในการใหบ้รกิาร

ประชาชน

 3. เพือ่ลดขัน้ตอนการตดิตอ่

กบัหน่วยงานและลดขัน้ตอน

การใชก้ระดาษ 

  (การยกเลกิส าเนาเอกสาร

ราชการ (Zero Copy)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://hajthailand.do

pa.go.th/

 และ

 Application ลง

ทะเบยีนฮจัย์

เปิดใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบ

กจิการฮจัย์

 ไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต ์และ 

Application 

 *ส าหรับ Application มขีอ้จ ากดัใน

การเขา้ถงึไดเ้ฉพาะ Android

21
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E - Service

 ระบบตดิตามโครงการในสงักดั

กรมการปกครอง

เพือ่ตดิตามผลการเบกิจา่ย

งบประมาณทัง้ในสว่นกลาง

และสว่นภมูภิาค

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://efms-

test.dopa.go.th

22
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

 คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

 และคูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร

1. เป็นการรวบรวมเครือ่งมอื

การใหบ้รกิารประชาชนเพือ่

อ านวยความสะดวกในการ

ใหบ้รกิาร

 2. เป็นการรวบรวมคูม่อื

มาตรฐานการใหบ้รกิารเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการ

ปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ita1.dopa.go.th

/ita/page13.html

 

http://ita1.dopa.go.th

/ita/page14.html

http://efms-test.dopa.go.th/
http://efms-test.dopa.go.th/
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page14.html


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

23
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการปฏบิัต ิ

ราชการกรมการปกครอง 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

เพือ่เป็นการแสดงจดุยนืของ

กรมการปกครองให ้

ขา้ราชการและบคุลากรของ

กรมการปกครองรับทราบและ

ถอืปฏบิัตติามหลักธรรมาภิ

บาลเพือ่ป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://ita1.dopa.go.th

/ita/page34.html

24
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 นโยบายตอ่ตา้นรับสนิบน เพือ่

ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของบคุลากรกรมการปกครอง

เพือ่ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของบคุลากร

ในสงักดักรมการปกครอง 

เพือ่ปิดชอ่งทางในการกระท า

พฤตกิรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายตอ่สว่นราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://ita1.dopa.go.th

/ita/page34.html

25
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 ป้องกนัผลประโยชน์ทับซอ้น

ของบคุลการในสงักดักรมการ

ปกครอง

เพือ่ป้องกนัการกระท าทีอ่าจ

น าไปสูค่วามเสีย่งของการ

เกดิผลประโยชน์ทับซอ้นของ

การปฏบิัตริาชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://ita1.dopa.go.th

/ita/page34.html

26
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ทางทะเบยีนและบัตรประจ าตัว

ประชาชน

 โปรแกรมการแจง้เตอืน"Caution

 Sign"

เพือ่เป็นการสนับสนุน

มาตรการป้องกนัการทจุรติ

ทางทะเบยีนและบัตรฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง

 หรอืหนังสอื ที ่มท 

0309.1/ว 8787 ลว. 29

 พฤษภาคม 2552

27
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง
เครือ่งมอือืน่ ๆ

 การขอตรวจหลักฐานรายการ

หรอืขอ้มลูเกีย่วกบับัตรประจ าตัว

ประชาชน

เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึรายการ

และขอ้มลูเกีย่วกบับัตร

ประจ าตัวประชาชนของ

เจา้หนา้ทีโ่ดยมชิอบ 

 จงึไดด้ าเนนิการปรับปรงุ

ระบบโปรแกรมปฏบิัตงิาน 

การขอหลักฐานรายการและ

ขอ้มลูเกีย่วกบับัตรประจ าตัว

ประชาชนทีต่อ้งผา่นค าขอ

ตรวจหลักฐานรายการและ

ขอ้มลูเกีย่วกบับัตรประจ าตัว

ประชาชน

 ทกุครัง้ จงึจะสามารถตรวจ

หลักฐาน/คัดรายการเกีย่วกบั

บัตรประชาชนได ้และระบบ

จะจัดเก็บคา่ธรรมเนียมโดย

อตัโนมัตติามจ านวนการคัด

รายการในแตล่ะครัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง

http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html
http://ita1.dopa.go.th/ita/page34.html


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

28
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง
เครือ่งมอือืน่ ๆ

 การออกใบเสร็จคา่ธรรมเนียม

เกีย่วกบับัตรประจ าตัวประชาชน

1. เพือ่ป้องกนัการทจุติในการ

น าสง่เงนิคา่ธรรมเนียมให ้

ครบถว้นถกูตอ้งตรงตาม

ขอ้เท็จจรงิ

 2. ท าใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่าย

ทะเบยีนสามารถตรวจสอบ

แลว้บันทกึการน าสง่เงนิและ

จัดพมิพใ์บน าสง่ทกุครัง้ 

 3. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่าย

การเงนิสามารถตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน จ านวนเงนิ 

และแบบรายงานการ

ตรวจสอบรายได ้และน าสง่

เงนิ ทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายทะเบยีน

น าสง่กบัฐานขอ้มลูในระบบ

คอมพวิเตอรไ์ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สามารถตรวจสอบได ้

ทีส่ านักบรหิารการ

ทะเบยีน กรมการ

ปกครอง

29
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 มาตรการในการป้องกนัและ

ลงโทษผูแ้จง้ขอ้มลูเท็จเกีย่วกบั

คณุสมบัตแิละผลงานของบคุคล

ในการขอรับการประเมนิบคุคล

เพือ่ป้องกนัผูแ้จง้ขอ้มลูเท็จ

เกีย่วกบัคณุสมบัตแิละผลงาน

ของบคุคลในการขอรับการ

ประเมนิบคุคล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://multi.dopa.go

.th/dopaperson/offici

al_letter/view94

30
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง
การประเมนิตา่ง ๆ  การประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ

การประเมนิผลการปฏบิัต ิ

ราชการ โดยก าหนดสมรรถะ

หลัก ดังนี้

 1. มุง่ผลสมัฤทธิ์

 2. บรกิารทีด่ ี

 3. การสัง่สมความเชีย่วชาญ

ในอาชพี

 4. การยดึมั่นในความถกูตอ้ง

คณุธรรมและจรยิธรรม

 5. กาท างานเป็นทมี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ita1.dopa.go.th

/ita/ita_files/%E0%B

8%88%E0%B8%B1

%E0%B8%87%E0%

B8%AB%E0%B8%A

7%E0%B8%B1%E0

%B8%94_ch26.pdf

 

 

http://ita1.dopa.go.th

/ita/ita_files/%E0%B

8%AA%E0%B8%B3

%E0%B8%99%E0%

B8%B1%E0%B8%8

1%20%E0%B8%81

%E0%B8%AD%E0

%B8%87_ch26.pdf

https://multi.dopa.go.th/dopaperson/official_letter/view94
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/official_letter/view94
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/official_letter/view94
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
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http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
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http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf
http://ita1.dopa.go.th/ita/ita_files/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_ch26.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 แผนบรหิารความเสีย่งของ

กรมการปกครอง

1. เพือ่วเิคราะหส์ภาพความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัการ

ด าเนนิงานของกรมการ

ปกครอง

 2. เพือ่บรหิารโครงการทีม่ี

ความเสีย่งไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://multi.dopa.go

.th/tspd/news/cate13

/view180

32
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

ปกครอง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

 รายงานการประเมนิผลการ

ควบคมุภายในของกรมการ

ปกครอง

เพือ่ใหค้วามมั่นใจอยา่ง

สมเหตสุมผลวา่ ภารกจิของ

หน่วยงานจะบรรลุ

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

ภายในดา้นการด าเนนิงานทีม่ี

ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ดา้นการรายงานทีเ่กีย่วกบั

การเงนิ และไมใ่ชก่ารเงนิที่

เชือ่ถอืได ้ทันเวลา และ

โปรง่ใส รวมทัง้ดา้นการ

ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://multi.dopa.go

.th/tspd/news/cate13

/view221

ถอืปฏบิัตติามมาตรฐานและ

หลักเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลัง

ก าหนด 

 ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง

วา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิัตกิารควบคมุภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 (จัดท ารายงานการประเมนิผลการ

ควบคมุภายในภายใน ๙๐ วนั 

 นับแตว่นัสิน้ปีงบประมาณหรอืสิน้

ปีปฎทินิ)

33
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายในกรมการ

พัฒนาชมุชน

เป็นมาตรการในการป้องกนั 

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบภายใน

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2020/04/016_c

ompressed.pdf
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กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน
การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสืย่งทจุรติ

เป็นมาตรการในการป้องกนั 

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบภายใน

หน่วยงาน และเป็นเครือ่งมอื

ในการลดความเสีย่งการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2021/04/015c.p

df
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กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เป็นระบบในการรอ้งเรยีน

เรือ่งทจุรติภายในหน่วยงาน 

เพือ่ปราบปรามผูก้ระท าผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSds_1rcGBZKjj9

6djOdA9ghXJ_TjIok

D4F8NseLm0MNqT

oTnA/viewform

36
กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการพัฒนาชมุชนใสสะอาด

สง่เสรมิใหห้น่วยงานในสงักดั

ด าเนนิงานใหเ้ป็นไปดว้ย

ความซือ่สตัย ์สจุรติ โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้เป็นไปตาม

หลักธรรมภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2021/04/018c.p

df
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กระทรวงม

หาดไทย

กรมการ

พัฒนาชมุชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประเด็นการรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

วนัิยขา้ราชการกรมการพัฒนา

ชมุชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เสรมิสรา้งและพัฒนาใหผู้อ้ยู่

ใตบ้ังคับบัญชามวีนัิย และ

ป้องกนัมใิหผู้อ้ยูใ่ตบ้ังคับ

บัญชากระท าผดิวนัิย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://personnel.cd

d.go.th/wp-

content/uploads/site

s/98/2021/05/111.pd

f

https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view180
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view180
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view180
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view221
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view221
https://multi.dopa.go.th/tspd/news/cate13/view221
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2020/04/016_compressed.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/015c.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_1rcGBZKjj96djOdA9ghXJ_TjIokD4F8NseLm0MNqToTnA/viewform
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/04/018c.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2021/05/111.pdf
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวงม

หาดไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบใหบ้รกิารประชาชนในการ

คน้หาต าแหน่งแปลงทีด่นิดว้ย

ระบบภมูสิารสนเทศ ทาง

อนิเทอรเ์น็ตทางเว็บไซต ์

http://dolwms.dol.go.th และ

แอพพลเิคชั่น "LandsMaps"

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูเชงิพืน้ที่

แกป่ระชาชน หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ผา่น

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ใหผู้ม้ ี

สว่นไดเ้สยีไดร้ว่มเขา้มา

ตรวจสอบขอ้มลูทีด่นิของ

ตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://dolwms.dol.go.

th/tvwebp/

ปัจจบุันมผีูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 20 

ลา้นราย และเพิม่การพัฒนาให ้

สามารถคน้หาแปลงทีด่นิไดจ้าก

สถานทีส่ าคัญใกลเ้คยีง พรอ้มทัง้

แสดงรายการขอ้มลูทีส่ามารถ

เปิดเผย สูส่าธารณชนได ้ซึง่มาจาก

ขอ้มลู ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

กรมทีด่นิและจากการบรูณาการ

ขอ้มลู จากหน่วยงานภาครัฐอืน่ (เชน่

 กรมธนารักษ์ กรมโยธาธกิารและ ผัง

เมอืง กรงุเทพมหานคร) 

ประกอบดว้ย หมายเลขระวาง เลขที่

ดนิ เลขโฉนดทีด่นิ หนา้ส ารวจ 

ต าบล อ าเภอ จังหวดั เนื้อที ่

ส านักงานทีด่นิทีรั่บผดิชอบ คา่พกิดั

ส านักงานทีด่นิ ราคาประเมนิโฉนด

ทีด่นิรายแปลง และ Link ตรวจสอบ

ราคาประเมนิไปยังกรมธนารักษ์ คา่

พกิดัแปลง ขอ้มลูแสดงการเดนิทาง

ไปยังส านักงานทีด่นิ คา่ใชจ้า่ยใน

การรังวดัทีด่นิ คา่ธรรมเนียมและ

ภาษีอากร (Link จากระบบใหบ้รกิาร

ประชาชนค านวณภาษีอากร) 

ระยะเวลารอควิการรังวดั และผัง 

Zoning แสดงพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์

ตามผังเมอืงรวมท่ัวประเทศและผัง

เมอืงรวมกรงุเทพมหานคร

39
กระทรวงม

หาดไทย
กรมทีด่นิ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

โครงการ "สารานุกรมทีด่นิ

ส าหรับประชาชน" ในรปูแบบ

อเิล็กทรอนกิส์

เพือ่รวบรวมองคค์วามรู ้เรือ่ง

ทีด่นิทีป่ระชาชนควรรู ้จัดท า

สือ่วดีทัิศน ์(Clip Videos)ใน

ลักษณะ Series ทีเ่ขา้ใจงา่ย 

เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดรั้บ

ทราบผา่นชอ่งทางเว็บไซต ์

กรมทีด่นิ และชอ่งทางสือ่สาร

อืน่ๆของกรมทีด่นิ ให ้

ประชาชนมคีวามรูแ้ละ

สามารถตรวจสอบการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีก่รม

ทีด่นิได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dol.go.t

h/train/Pages/encycl

opedia.aspx

ปัจจบุันมกีารผลติสือ่วดีทัิศน ์(Clip 

Videos) ท าการเผยแพร ่ผา่น

ชอ่งทางตา่งๆ ของกรมทีด่นิแลว้

จ านวน 12 เรือ่ง เชน่ การตดิตอ่

ส านักงานทีด่นิ การออกโฉนดทีด่นิ 

ทีด่นิสาธารณประโยชน์ การรังวดั

ทีด่นิการขายฝากทีด่นิ การมอบ

อ านาจ เป็นตน้

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
https://www.dol.go.th/train/Pages/encyclopedia.aspx
https://www.dol.go.th/train/Pages/encyclopedia.aspx
https://www.dol.go.th/train/Pages/encyclopedia.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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หาดไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เผยแพรป่ระชาสมัพันธก์าร

ใหบ้รกิารระบบถาม – ตอบ บน

หนา้เว็บไซตก์รมทีด่นิ

(Webboard)รวมถงึเครอืขา่ย

สงัคมออนไลน์ของกรมทีด่นิ 

ไดแ้ก ่FacebookTwitter Line

เพือ่ตอบปัญหาและขอ้สงสยั

เกีย่วกบัการใหบ้รกิารของ 

กรมทีด่นิ รับฟังความคดิเห็น

ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน

ตา่งๆ เพือ่สรา้งการรับรู ้ความ

เขา้ใจ และการมสีว่นรว่มใน

การตรวจสอบขัน้ตอนตา่งๆ 

ในการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ทีต่ลอดจนเพือ่เป็น

แนวทาง ในการพัฒนาและ

ปรับปรงุ การใหบ้รกิารของ

กรมทีด่นิ ใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจ

ของประชาชนรวมถงึ

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ

กรมทีด่นิ ไดแ้ก ่Facebook 

Twitter และ Line

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://app.dol.go.th/

DOL1I008.aspx

ระบบถาม–ตอบ (Webboard) ของ

กรมทีด่นิ

 ปัจจบุันมขีอ้มลูทัง้หมดกวา่ 18,000 

รายการ
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หาดไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การใหบ้รกิารรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

รอ้งทกุข ์โดยเปิดโอกาสให ้

ประชาชนสามารถตดิตาม

ตรวจสอบเรือ่งรอ้งทกุขข์อง

ตนเองไดต้ลอดเวลา และ

สามารถตดิตอ่ใชบ้รกิารได ้

หลากหลายชอ่งทาง

เพือ่ลดและขจัดปัญหา ความ

ทกุขร์อ้นของประชาชน

เกีย่วกบัทีด่นิใหม้คีวามเป็น

เอกภาพและมปีระสทิธภิาพ 

จงึไดม้กีารจัดตัง้ศนูยด์ ารง

ธรรมกรมทีด่นิ เพือ่แกไ้ข

ปัญหา เรือ่งรอ้งเรยีน รอ้ง

ทกุขข์องประชาชนเกีย่วกบั

ภารกจิ ดา้นทีด่นิ ตลอดจน

สามารถแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนได ้

อยา่งทันทว่งทเีป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิ

ประสทิธผิล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://doldamrongd

hama.dol.go.th/COM

1I001

ปัจจบุันประชาชนสามารถรอ้งเรยีน 

รอ้งทกุข ์รวมถงึตดิตามตรวจสอบ

เรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์องตนได ้

ตลอดเวลา และหลากหลาย

ชอ่งทางไดแ้ก่

 (1) ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืทาง

จดหมาย ไดท้ี ่:

 ศนูยด์ ารงธรรมกรมทีด่นิ ชัน้ 6 ศนูย์

ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา

ฯอาคารรัฐประศาสนภักด ี(อาคารบ)ี 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง 

เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210

 (2) ทางโทรศัพท ์DOL Call Center :

 0-2141-5555 

 (จ านวน 10 คูส่าย ตลอด 24 ชั่วโมง) 

 (3) ทางระบบ E-Contacts DC ไดท้ี ่:

 https:// 

doldamrongdhama.dol.go.th/ 

COM1I001 จากหนา้เว็บไซตห์ลัก

ของกรมทีด่นิ

 (4) ทาง LINE Official Account : @

teedin

 (5) ทางปุ่ ม “ตดิตอ่เรา” บน Official 

Facebook Page 

 อธบิดกีรมทีด่นิ : นสิติ จันทรส์มวงศ์

 (6) ทางแอปพลเิคชั่น “SmartLands”

https://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx
https://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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หาดไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

โครงการ “บอกดนิ” เพือ่ส ารวจ

ขอ้มลูทีด่นิส าหรับน าไปบรหิาร

จัดการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของรัฐบาล

เพือ่ใหผู้ท้ีม่ทีีด่นิ แตไ่มม่ี

เอกสารสทิธ ิหรอืม ีส.ค. 1 

น.ส.3 น.ส.3 ก และตอ้งการ

ใหภ้าครัฐเขา้ไปบรหิาร

จัดการทีด่นิใหถ้กูตอ้งตาม

กฎหมาย ป้องกนัการหา

ประโยชน์อนัมชิอบดว้ย

กฎหมายจากการขอเอกสาร

สทิธใินทีด่นิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bokdin2.dol.g

o.th

ปัจจบุันไดเ้ปิดโครงการ “บอกดนิ 2”

 เพือ่ใหป้ระชาชนแจง้ขอ้มลูและ

ต าแหน่งทีต่ัง้ทีด่นิของตนเองได ้

งา่ย ๆ เพยีงใชส้มารท์โฟนที่

เชือ่มตอ่ระบบอนิเทอรเ์น็ต สามารถ

แจง้ขอ้มลูไดต้ัง้แตเ่ดอืนมนีาคม ถงึ

 มถินุายน 2564 ผา่น 4 ชอ่งทาง (ทัง้

ระบบออนไลน์และออฟไลน)์ ดังนี้

 1. ทางเว็บไซต ์: 

https://bokdin2.dol.go.th

 2. ทาง LINE Official Account แอด

ไลน์ไอด ี: @teedin คลกิทีเ่มนู 

“บอกดนิ”

 3. ทาง Mobile Application 

“SMARTLANDS” คลกิเมนู “บอกดนิ”

 4. สแกนเขา้ระบบบน “บัตรบอกดนิ”

 ไดท้ีส่ านักงานทีด่นิทัง้ 461 แหง่ 

ท่ัวประเทศ

 เมือ่เดนิทางไปยังแปลงทีด่นิที่

ตอ้งการแจง้ขอ้มลูแลว้ ใหย้นืรอ

ประมาณ 1 นาท ีจากนัน้เขา้ระบบ 

“บอกดนิ” ผา่น 4 ชอ่งทางขา้งตน้ 

เลอืกชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ที่

สะดวก แลว้กดแจง้ต าแหน่งทีด่นิ 

กรอกขอ้มลูสว่นตัว และแนบ

หลักฐานในทีด่นิ (ถา้ม)ี แลว้กดสง่

ขอ้มลู
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หาดไทย
กรมทีด่นิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารจองควิจดทะเบยีน

สทิธแิละนติกิรรมและจองควินัด

รังวดั “ลว่งหนา้” ดว้ย "e-QLands

 Application"

เพือ่ลดระยะเวลาการรอควิใน

ส านักงานทีด่นิ สามารถ

ก าหนดวนันัด เช็คตารางควิ

รังวดัไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

และคา่ใชจ้า่ย ทัง้ยังเป็นการ

ลดความผดิพลาดของ

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมมา

ส านักงานทีด่นิ และปัญหา

การลัดควิเพือ่เรยีกรับ

ผลประโยชน์ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ดาวน์โหลดไดทั้ง้

ระบบปฏบิัตกิาร iOS 

และ Android เพยีง

พมิพค์น้หาค าวา่ 

“e-QLands” ใน 

Google play และ App 

Store

เป็นระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิารและ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน ณ ส านักงาน

ทีด่นิ ไดต้รวจสอบ ล าดับควิ เอกสาร

 เพือ่ลดความผดิพลาด จากการ

ใหบ้รกิาร

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbokdin2.dol.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Syh5PTN3kOUcV4I70X1NCsjGVx3QSomo-uRYPSQvmyP1C-VaH2wk0b-A&h=AT1eb-pcooDtylZU6wx8zWk9e657QSEQI-pCL7xVklM9Oq6RlkcTl2X6tkDIGMgzisk3Igw-X7E6bk81LKcdlTPQmDpUw8LQCwrC1h6OnlE642TPDfiJQyLIblq5lHTxb9Fr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17DTK53Vbu5UGXaIXw7vRm5jN5160YiQbAD6-sfBU4KtnyLxeqOEJ_UPNWYw7iP32J3kc_K6SnDMZoB_MZ00GMJM5Mix_8twqaRRNjUobn2MEqif0tGtkEC6BRlYPxYQhODq8ySemeaaTrIsuU8PBHl7gb8uydOWq9uVwuYLMaqD8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbokdin2.dol.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Syh5PTN3kOUcV4I70X1NCsjGVx3QSomo-uRYPSQvmyP1C-VaH2wk0b-A&h=AT1eb-pcooDtylZU6wx8zWk9e657QSEQI-pCL7xVklM9Oq6RlkcTl2X6tkDIGMgzisk3Igw-X7E6bk81LKcdlTPQmDpUw8LQCwrC1h6OnlE642TPDfiJQyLIblq5lHTxb9Fr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17DTK53Vbu5UGXaIXw7vRm5jN5160YiQbAD6-sfBU4KtnyLxeqOEJ_UPNWYw7iP32J3kc_K6SnDMZoB_MZ00GMJM5Mix_8twqaRRNjUobn2MEqif0tGtkEC6BRlYPxYQhODq8ySemeaaTrIsuU8PBHl7gb8uydOWq9uVwuYLMaqD8


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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หาดไทย
กรมทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

พัฒนาและเผยแพร ่Moblile 

Application “SmartLands”

เพือ่รวบรวมชอ่งทางการ

เขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารของ

กรมทีด่นิไวท้ีจ่ดุเดยีว 

(Department of Lands Portal

 : DOL Portal) โดยการ

รวบรวมการใหบ้รกิารดา้น

ทีด่นิตา่ง ๆ ไวใ้นแอปพลเิค

ชันเดยีว ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้

ในขอ้มลูขอ้ 1-7 และดา้นอืน่ๆ

อกี 10 ดา้น รวม 17 ดา้น เพือ่

อ านวยความสะดวก ลด

ขัน้ตอนประหยัดเวลาและ

คา่ใชจ้า่ยใหก้บัประชาชน และ

เปิดใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่ม

ในการตรวจสอบการปฏบิัต ิ

ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ดาวน์โหลดไดทั้ง้

ระบบปฏบิัตกิาร iOS 

และ Android เพยีง

พมิพค์น้หาค าวา่ 

“e-QLands” ใน 

Google play และ App 

Store

ปัจจบุันใหบ้รกิารรวมแลว้ 17 ดา้น 

นอกจากทีก่ลา่วมาแลว้ในขอ้มลู ขอ้

 1-7 ยังมกีารบรกิารดา้นอืน่ๆ อกีดังนี้

 - การตรวจสอบราคาประเมนิทีด่นิ

ของกรมธนารักษ์

 - การคน้หาทีต่ัง้ส านักงานทีด่นิ ท่ัว

ประเทศ

 - การค านวณภาษีอากรและ

คา่ธรรมเนียมทีด่นิประเภทตา่งๆ

 - ขัน้ตอนการท าธรุกรรมทีด่นิ

 - การคน้หาขอ้มลูนติบิคุคลหมูบ่า้น

จัดสรร และอาคารชดุ

 - การคน้หาประกาศทีด่นิ

(e-LandsAnnouncement)

 - การเขา้ถงึเว็บไซตก์รมทีด่นิ

 - ขา่วการจัดซือ้-จัดจา้ง ของกรม

ทีด่นิ

 - การตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยในการ

รังวดัทีด่นิท่ัวประเทศ ทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะจังหวดั

 - ประเมนิความพงึพอใจในการใช ้

บรกิารส านักงานทีด่นิท่ัวไทย
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หาดไทย
กรมทีด่นิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารรับช าระ

คา่ธรรมเนียมทีด่นิ ทาง

อเิล็กทรอนกิส ์ผา่นเครือ่ง EDC

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทาง การ

ช าระคา่ธรรมเนียมและ

 ภาษีอากร จากเดมิทีต่อ้งช าระ

 ดว้ยเงนิสดหรอืแคชเชยีร์

เช็คมา

 เป็นการช าระดว้ยบัตรเดบติ

 (Debit Card) ของทกุธนาคาร

 ทีอ่อกในประเทศไทย ช าระ

ไดโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนียม การ

ช าระดว้ยบัตรเครดติ (Credit 

Card) ทีม่สีญัลักษณ์ VISA 

หรอื Master Card โดยมี

คา่ธรรมเนียมในการช าระ

ตามทีธ่นาคารก าหนด และ

การช าระดว้ย QR Code ผา่น 

Mobile Application.ของทกุ

ธนาคาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

facebook ชือ่ "นสิติ 

จันทรส์มวงศ"์ อธบิดี

กรมทีด่นิ

กรมทีด่นิรว่มมอืกบัธนาคารกรงุไทย

 จ ากดั (มหาชน) ด าเนนิการตดิตัง้

เครือ่ง EDC.(Electronic Data 

Capture) ณ ส านักงานทีด่นิจังหวดั/

สาขา และสว่นแยก ครบทกุ

ส านักงานท่ัวประเทศ ซึง่ท าให ้

ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย 

มคีวามปลอดภัยไมต่อ้งพกเงนิสด

จ านวนมากมาส านักงานทีด่นิฯ และ

ลดการทจุรติของเจา้หนา้ที ่จากการ

เรยีกรับเงนิ และการยักยอกน าเงนิ

สดออกไปใช ้เนื่องจากเป็นการลด

การใชเ้งนิสด เป็นการท าผา่นระบบ

ทัง้สิน้



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

46
กระทรวงม

หาดไทย

กรมป้องกนั

และบรรเทา

สาธารณภัย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่อ านวยความสะดวกใน

การตดิตอ่สือ่สาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.disaster.

go.th/th/complaint/ap

peal

 

https://www.disaster.

go.th/th/complaint/mi

sconduct

47
กระทรวงม

หาดไทย

กรมป้องกนั

และบรรเทา

สาธารณภัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เผยแพรแ่นวทางการลงโทษ

 ทางวนัิย

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นสงักดัมี

ความรูค้วามเขา้ใจ และใช ้

เป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ

ราชการ รวมทัง้การประพฤติ

และปฏบิัตตินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://person.disaste

r.go.th/in.personnel-

4.183/

48
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

คา่นยิม CHANGE ภายใตต้ัว G : 

Governance โปรง่ใส 

มคีณุธรรม

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการ

ก าหนดวฒันธรรมองคก์รโดย

แปลงใหเ้ป็นพฤตกิรรมเพือ่

น าไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งเป็น

รปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.mea.or.t

h/profile/3418/3330

49
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุธรรมและความ

โปรง่ใส

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางให ้

คณะกรรมการการไฟฟ้านคร

หลวง 

ผูบ้รหิาร และพนักงานถอื

ปฏบิัตโิดยมกีารบรหิารงาน

ตามหลักการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ีมุง่ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน

ดว้ยการบรกิารทีร่วดเร็ว 

ถกูตอ้ง เสมอภาค โปรง่ใส 

และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.mea.or.t

h/profile/3368/3247

50
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

และการควบคมุภายใน

เพือ่ตระหนักถงึความส าคัญใน

การบรหิารความเสีย่ง และ

การมรีะบบการควบคมุภายใน

ทีด่ ี

ซึง่เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ป้องกนัและลดความเสีย่งจาก

การปฏบิัตงิานตลอดจนการ

ตรวจสอบกระบวนการท างาน

เพือ่ลดโอกาสเกดิทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.mea.or.t

h/profile/3185/3189

ระบบการควบคมุภายในด าเนนิการ

ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่

ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิัตกิารควบคมุภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ

ระบบการประเมนิผลการด าเนนิงาน

รัฐวสิาหกจิ(SE-AM) นอกจากนี ้การ

ไฟฟ้านครหลวงไดม้กีารเปิดเผย

เรือ่งการควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบภายในผา่นรายงาน

ประจ าปี (https://www.mea.or.th/

e-magazine/detail/2786/442)

http://person.disaster.go.th/in.personnel-4.183/
http://person.disaster.go.th/in.personnel-4.183/
http://person.disaster.go.th/in.personnel-4.183/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

51
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใชใ้นการปฏบิัตงิาน เชน่

 -  MEA Smart Life Application 

เป็น Application บน Smart 

Phone, Tablet ทีร่วบรวมการ

ใหบ้รกิารตา่ง ๆ ทางดา้นไฟฟ้า

ใหอ้ยูภ่ายใน Application 

  - MEA e-Service เป็นบรกิารทาง 

Internet ผา่น www.mea.or.th ที่

ยกระดับความสะดวกสบาย ท าให ้

เรือ่งไฟฟ้าเป็นเรือ่งงา่ย ชวีติบน

โลกออนไลน์ท าไดม้ากกวา่ทีค่ดิ

 ทกุเวลา ครบฟังกช์ัน

เพือ่พัฒนาการท างานโดยน า

เทคโนโลยมีาใชใ้นการ

ใหบ้รกิาร ประชาชน  ซึง่ชว่ย

ลดการใชด้ลุพนิจิในการ

ท างานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ

เสีย่งตอ่การทจุรติ ตลอด

สนองตอบ lifestyle ของคน

เมอืงในยคุปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.or.t

h/content/detail/87/5

606

52
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

    -  MEA Call Center 1130 ชอ่ง

ทางการรับเรือ่งและแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนงานบรกิาร/แสดง

ความเห็น

 

- เพือ่น าความคดิเห็นมาใช ้

พัฒนา/ปรับปรงุการใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.or.t

h/minisite/callcenter/c

ontact-us/563

 

- ศนูยบ์รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้า /MEA Call 

Center

53
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

มาตรฐานการใหบ้รกิาร-"คูม่อื

ส าหรับประชาชน" ตาม

พระราชบัญญัตกิารอ านวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

เพือ่สือ่สารถงึความมุง่มั่นใน

การใหบ้รกิารใหล้กูคา้และ

พนักงานทราบถงึมาตรฐาน

การใหบ้รกิาร และขอ้มลูที่

จ าเป็น เชน่ ระยะเวลาในการ

ด าเนนิการ หลักฐาน/เอกสาร

คา่ธรรมเนียม เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mea.or.t

h/minisite/info/downl

oad/669/?page=1

"คูม่อืส าหรับประชาชน" เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตกิารอ านวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558

54
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารการ

ไฟฟ้านครหลวง

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน

ของ

การไฟฟ้านครหลวงให ้

ประชาชนไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจ 

และเพือ่สรา้ง

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.mea.or.t

h/minisite/info

ตัวอยา่ง ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่น

ศนูยบ์รกิารฯ เชน่

- แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีของปีทีก่ าลัง

ด าเนนิการ                

- ประกาศประกวดราคา       

- สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง (ตามแบบ

 สขร. 1)        

- ขอ้มลูขา่วสารตามเกณฑม์าตรฐาน

ความโปรง่ใสและตัวชีว้ดัความ

โปรง่ใสของหน่วยงานของรัฐ        

- ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบังานวจัิยทีใ่ช ้

เงนิงบประมาณ

55
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งใน

กระบวนงานทีเ่สีย่งตอ่การทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการ

ป้องกนัความเสีย่งดา้นการ

ทจุรติในกระบวนการท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.mea.or.t

h/profile/3258/3376
ประเมนิเป็นประจ าทกุปี



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

56
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ โดยมนีโยบาย คูม่อื

 และระบบการบรหิารจัดการ

เพือ่หลกีเลีย่งความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ และเพิม่

ความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.mea.or.t

h/profile/3258/3202

https://www.mea.or.th/profile/336

8/3413

57
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทและแผนปฏบิัตกิาร

ดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่นของ กฟภ.

มุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิตาม

หลักธรรมาภบิาล โปรง่ใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได ้สรา้ง

ความตระหนักรู ้เนน้การมสีว่น

รว่มของทกุภาคสว่นในการ

เฝ้าระวงั ตดิตาม และตอ่ตา้น

การทจุรติทกุรปูแบบ 

ตลอดจนประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทัิลทีทั่นสมัย 

เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ

กระบวนงานดา้นการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน - -

58
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ

เชงิรกุทีห่น่วยงานภาครัฐท่ัว

ประเทศจะตอ้งด าเนนิการ 

โดยมุง่หวงัใหห้น่วยงาน

ไดรั้บทราบผลการประเมนิ

และก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรงุพัฒนาอยา่ง

เชือ่มโยงและตอ่เนื่อง อกีทัง้

ยังเป็นการยกระดับหน่วยงาน

ในดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพมากขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.pea.co.th

- มาตรการการเปิดเผยขอ้มลูส าคัญ

ของหน่วยงานแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

และประชาชนใหรั้บทราบ ผา่น

เว็บไซตข์องหน่วยงาน (PEA 

Website) ตามเกณฑป์ระเมนิ ITA 

ของส านักงาน ป.ป.ช.

 - การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายในและภายนอกองคก์รใน

การแสดงความคดิเห็น

59
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อื "การก ากบัดแูลกจิการทีด่อี

ละแนวทางปฏบิัตขิอง กฟภ." 

(Corporate Governance Code 

for PEA 2020)

เพือ่พัฒนากรอบหลักการและ

แนวทางการด าเนนิงานดา้น

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ส าหรับคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร

 และพนักงาน กฟภ. ให ้

สอดคลอ้งกบักฎ ระเบยีบ 

แนวทางปฏบิัตทิีด่ตีาม

มาตรฐานสากลและ

สภาวการณ์ปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เป็นระบบเฉพาะ

ส าหรับบคุลากร

ภายในหน่วยงาน

-

http://www.pea.co.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

60
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนจัดท าระบบการประเมนิและ

กระบวนการจัดท าแผนบรหิาร

ความเสีย่งกรณีทจุรติของ กฟภ.

เพือ่ให ้กฟภ. มมีาตรการ 

ระบบ หรอื แนวทางในบรหิาร

จัดการความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติ ซึง่เป็นมาตรการ 

ป้องกนัการทจุรติเชงิรกุทีม่ี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิัตกิารดา้น

การก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่น ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-

61
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โครงการการจัดท าขอ้ตกลง

คณุธรรม (Integrity Pact)

เพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการ

ทจุรติในการจัดซือ้จัดจา้ง

ขององคก์ร และสง่เสรมิให ้

เกดิการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม

 และสรา้งความเชือ่มั่นใหก้บั

ภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิัตกิารดา้น

การก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่น ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-

62
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทและแผนปฏบิัตกิาร

ดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่นของ กฟภ.

มุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิตาม

หลักธรรมาภบิาล โปรง่ใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได ้สรา้ง

ความตระหนักรู ้เนน้การมสีว่น

รว่มของทกุภาคสว่นในการ

เฝ้าระวงั ตดิตาม และตอ่ตา้น

การทจุรติทกุรปูแบบ 

ตลอดจนประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทัิลทีทั่นสมัย 

เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ

กระบวนงานดา้นการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน - -

63
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ

เชงิรกุทีห่น่วยงานภาครัฐท่ัว

ประเทศจะตอ้งด าเนนิการ 

โดยมุง่หวงัใหห้น่วยงาน

ไดรั้บทราบผลการประเมนิ

และก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรงุพัฒนาอยา่ง

เชือ่มโยงและตอ่เนื่อง อกีทัง้

ยังเป็นการยกระดับหน่วยงาน

ในดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพมากขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.pea.co.th

- มาตรการการเปิดเผยขอ้มลูส าคัญ

ของหน่วยงานแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

และประชาชนใหรั้บทราบ ผา่น

เว็บไซตข์องหน่วยงาน (PEA 

Website) ตามเกณฑป์ระเมนิ ITA 

ของส านักงาน ป.ป.ช.

- การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายในและภายนอกองคก์รใน

การแสดงความคดิเห็น



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

64
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โครงการการจัดท าขอ้ตกลง

คณุธรรม (Integrity Pact)

เพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการ

ทจุรติในการจัดซือ้จัดจา้ง

ขององคก์ร และสง่เสรมิให ้

เกดิการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม

 และสรา้งความเชือ่มั่นใหก้บั

ภาคเอกชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิัตกิารดา้น

การก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่น ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-

65
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อื "การก ากบัดแูลกจิการทีด่อี

ละแนวทางปฏบิัตขิอง กฟภ." 

(Corporate Governance Code 

for PEA 2020)

เพือ่พัฒนากรอบหลักการและ

แนวทางการด าเนนิงานดา้น

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ส าหรับคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร

 และพนักงาน กฟภ. ให ้

สอดคลอ้งกบักฎ ระเบยีบ 

แนวทางปฏบิัตทิีด่ตีาม

มาตรฐานสากลและ

สภาวการณ์ปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เป็นระบบเฉพาะ

ส าหรับบคุลากร

ภายในหน่วยงาน

-

66
กระทรวงม

หาดไทย

การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนจัดท าระบบการประเมนิและ

กระบวนการจัดท าแผนบรหิาร

ความเสีย่งกรณีทจุรติของ กฟภ.

เพือ่ให ้กฟภ. มมีาตรการ 

ระบบ หรอื แนวทางในบรหิาร

จัดการความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติ ซึง่เป็นมาตรการ 

ป้องกนัการทจุรติเชงิรกุทีม่ี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

บรรจภุายใต ้

แผนปฏบิัตกิารดา้น

การก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ป้ีองกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

คอรรั์ปชั่น ของ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 

2564)

-

67
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยด์ ารงธรรม

เป็นชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

 /รอ้งทกุข ์จากประชาชน 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการ

บรกิารสะดวกรวดเร็ว เสมอ

ภาคเป็นธรรมและเป็นสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/ewt_dl_link.php?n

id=21262

https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=21262
https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=21262
https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=21262


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

68
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 ซึง่มี

ผลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่9 

ธนัวาคม 2540

 โดยตอ้งการใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

เกีย่วกบัการด าเนนิงาน

 ของรัฐ ใหป้ระชาชนเห็นวา่

 การด าเนนิงานของรัฐมคีวาม

โปรง่ใส สามารถเขา้ตรวจดู

หรอืศกึษาคน้ควา้

 ขอ้มลูได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

INFOCENTER2/237

/

69
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยร์าชการสะดวก 

(Government easy contact 

center : GECC)

ยกระดับการใหบ้รกิาร

ประชาชนอยา่งตอ่เนื่อง 

ตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลในการเป็นหน่วยงานที่

ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน า และ

อ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนทีม่าตดิตอ่ขอรับ

บรกิารไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

เขา้ถงึงา่ย มกีารพัฒนา

คณุภาพการใหบ้รกิารในทกุ

ดา้นพรอ้มปรับปรงุรปูแบบการ

ใหบ้รกิารประชาชนอยา่ง

สม า่เสมอ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://web.mwa.co.t

h/download_doc/Ge

cc_doc.pdf

กปน. ไดรั้บตรารับรอง GECC ครบทัง้

 18 ส านักงานประปาสาขา

70
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ

ของการประปา

 นครหลวง (ศปท.กปน.)

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ 

การปฏบิัตหิรอืละเวน้การ

ปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยมชิอบของ

พนักงานและผูป้ฏบิัตงิานการ

ประปา

 นครหลวง แลว้สง่เรือ่งไปยัง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

ด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/main.php?filenam

e=anticor&t=top

71
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง
เครือ่งมอือืน่ ๆ สภาธรรมาภบิาล

สง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์ร

ไดต้ระหนักถงึความส าคัญ

ของการมธีรรมาภบิาลในการ

ด าเนนิงาน รวมทัง้เป็นการ

สรา้งการมี

 สว่นรว่มของพนักงานทกุ

ระดับในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/

rules_cg_council.pdf

http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/237/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/237/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/237/
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://web.mwa.co.th/download_doc/Gecc_doc.pdf
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor&t=top
https://www.mwa.co.th/download/anticor/rules_cg_council.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/rules_cg_council.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/rules_cg_council.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

72
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายก ากบัดแูลกจิการทดีี

คณะกรรมการ ก าหนด

นโยบายการด าเนนิงานดว้ย

ความโปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบได ้ปราศจากการ

ทจุรติ 

 คอรรั์ปชัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/main.php?filenam

e=cg_policy&t=top

73
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการป้องกนัและตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชัน

การประปานครหลวงรว่มลง

นามในบันทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ย

ความรว่มมอืในการป้องกนั

และตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ป

ชัน ระหวา่ง

กระทรวงมหาดไทย 

หอการคา้ไทย และองก์ร

ตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน(ประเทศ

ไทย) เพือ่เนน้ย ้าการเป็นองคื

กรทีม่ธีรรมาภบิาล โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/main.php?filenam

e=cg_anticorruption

&t=top

74
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุธรรมและความ

โปรง่ใส

เพือ่แสดงถงึความมุง่มั่นใน

การตอ่ตา้น

 การทจุรติคอรรั์ปชันทกุ

รปูแบบ มุง่สูก่ารเป็นองคก์ร

โปรง่ใส มคีณุธรรม สรา้งความ

เชือ่มั่นใหแ้กป่ระชาชนและ

สงัคม อกีทัง้

 เนน้ย ้าใหผู้บ้รหิาร พนักงาน 

และผูป้ฏบิัตงิานของการ

ประปานครหลวงประพฤตติน

โดยยดึหลักคณุธรรม 

จรยิธรรม และมาตรฐาน

จรยิธรรมการด าเนนิงานของ

การประปานครหลวงเป็นส าคัญ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/

policy/04_policy.pdf

75
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการแจง้เบาะแสการ

ทจุรติคอรรั์ปชันและการคุม้ครอง

ผูใ้หข้อ้มลู (WHISTLE BLOWING)

การเปิดรับการแจง้เบาะแส

เกีย่วกบัการทจุรติคอรรั์ปชัน

จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรวมทัง้

มาตรการในการใหค้วาม

คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูแกก่าร

ประปานครหลวง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/

policy/05_WHISTLE

_BLOWING_POLIC

Y.pdf

https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_policy&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_anticorruption&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_anticorruption&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_anticorruption&t=top
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=cg_anticorruption&t=top
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/04_policy.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/04_policy.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/04_policy.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/05_WHISTLE_BLOWING_POLICY.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/05_WHISTLE_BLOWING_POLICY.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/05_WHISTLE_BLOWING_POLICY.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/05_WHISTLE_BLOWING_POLICY.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/05_WHISTLE_BLOWING_POLICY.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

76
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายและแนวปฏบิัตดิา้นการ

แขง่ขันทางการตลาดทีเ่ป็นธรรม

การปฏบิัตติามกฎหมายการ

แขง่ขันทางการคา้ โดย

ค านงึถงึหลักการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ใีนบทบาทของ

รัฐวสิาหกจิเพือ่การตลาดที่

เป็นธรรม เพือ่เป็นแนวทาง

 ใหผู้บ้รหิารและพนักงานของ

การประปานครหลวงถอืปฏบิัต ิ

โดยเครง่ครัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/gov08/

01_cg/cgmanualboo

k_2563.pdf

อยูใ่นเลม่คูม่อืก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ของ กปน. หนา้ที ่103

77
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการบรูณาการ การก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความ

เสีย่งและการควบคมุการปฏบิัต ิ

ตามกฎเกณฑ ์(GRC)

การบรูณาการ การก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ีการบรหิารความ

เสีย่ง และการควบคมุ

 การปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์ใน

การขับเคลือ่นใหอ้งคก์รบรรลุ

ตามวสิยัทัศน ์พันธกจิ อยา่งมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

เป็นทีย่อมรับของผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทกุกลุม่ พรอ้มทัง้

สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/article/a

rticle_20201005150

809.pdf

78
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศคณะกรรมการ กปน. 

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทาง

ปฏบิัตเิกีย่วกบัความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์

เพือ่ใหก้ารประปานครหลวงมี

หลักเกณฑแ์ละแนวทาง

ปฏบิัตเิกีย่วกบัความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ทีช่ัดเจน 

สามารถป้องกนัการขัดกนั

แหง่ผลประโยชน์สว่นตนของ

ผูป้ฏบิัตงิานกบัผลประโยชน์

ของการประปานครหลวงได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/gov08/c

oi/notice_coi.pdf

79
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปน. เรือ่งมาตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ

การประปานครหลวงในฐานะ

หน่วยงานรัฐวสิาหกจิทีใ่ห ้

ความส าคัญเกีย่วกบัการ

บรหิารงานโดยยดึถอืหลักธรร

มาภบิาลในการด าเนนิงานใน

ทกุกระบวนการ จงึไดก้ าหนด

มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิเพือ่เป็นแนวทางให ้

ผูบ้รหิาร พนักงาน และ

ผูป้ฏบิัตงิานของการประปา

นครหลวงยดึถอืปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/article/a

rticle_20190621143

829.pdf

https://www.mwa.co.th/download/gov08/01_cg/cgmanualbook_2563.pdf
https://www.mwa.co.th/download/gov08/01_cg/cgmanualbook_2563.pdf
https://www.mwa.co.th/download/gov08/01_cg/cgmanualbook_2563.pdf
https://www.mwa.co.th/download/gov08/01_cg/cgmanualbook_2563.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201005150809.pdf
https://www.mwa.co.th/download/gov08/coi/notice_coi.pdf
https://www.mwa.co.th/download/gov08/coi/notice_coi.pdf
https://www.mwa.co.th/download/gov08/coi/notice_coi.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20190621143829.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

80
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปน. เรือ่งมาตรการให ้

ผูม้สีว่นได ้

 สว่นเสยีมสีว่นรว่ม

การประปานครหลวงได ้

ตระหนักถงึการให ้

ความส าคัญตอ่การสรา้งการมี

สว่นรว่ม

 ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ตลอดจนค านงึถงึความ

ตอ้งการและความคาดหวงั

ของประชาชน จงึไดก้ าหนด

มาตรการใหผู้ม้ ี

 สว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/

measure_stakehold

ers62.pdf

81
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปน. เรือ่งมาตรการการ

ใหห้รอืรับของขวญัหรอื

ผลประโยชน์อืน่ใด พ.ศ. 2564

เนื่องในโอกาสเทศกาลวนัขึน้

ปีใหม ่รวมทัง้เทศกาลและ

โอกาสส าคัญตา่งๆ 

 การประปานครหลวงขอย ้า

ใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และ

ผูป้ฏบิัตงิานของการประปา

นครหลวงประพฤตตินโดยยดึ

หลักคณุธรรม จรยิธรรม และ

มาตรฐานจรยิธรรม

 การด าเนนิงานของการ

ประปานครหลวงเป็นส าคัญ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/article/a

rticle_20201221141

812.pdf

82
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปน. เรือ่งหลักเกณฑ ์

มาตรการ และแนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

กรณีเกดิการทจุรติและประพฤติ

มชิอบของเจา้หนา้ที่

 การประปานครหลวง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

 การทจุรติ การปฏบิัตหิรอืละ

เวน้การปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยมิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

 การประปานครหลวงเป็นไป

อยา่งมแีบบแผนและมี

ประสทิธภิาพ ผูว้า่การการ

ประปานครหลวง จงึก าหนด

หลักเกณฑ ์มาตรการ และ

แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน กรณีเกดิ

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีก่ารประปานคร

หลวง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/article/a

rticle_20200420152

044.pdf

83
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ค าสัง่ กปน. เรือ่ง หลักเกณฑว์ธิี

ปฏบิัตเิกีย่วกบัการรายงานความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์

เพือ่ใหก้ารประปานครหลวง

สามารถป้องกนัการขัดกนั

แหง่ผลประโยชน์สว่นตนของ

ผูป้ฏัตงิานกบัผลประโยชน์ของ

 การประปานครหลวงไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/

policy/03_coi.pdf

https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/measure_stakeholders62.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201221141812.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201221141812.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201221141812.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20201221141812.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://www.mwa.co.th/download/article/article_20200420152044.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/03_coi.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/03_coi.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/policy/03_coi.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

84
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืโครงการความรว่มมอื

ป้องกนัการทจุรติในการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐ

ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลักษณ์

อกัษร ในการจัดซือ้จัดจา้งวา่

จะไมก่ระท าการใดๆ 

 ทีส่อ่ไปในทางทจุรติ เป็น

การลงนามรว่มกนั 3 ฝ่าย 

ไดแ้ก ่1. หน่วยงานภาครัฐ 

 2. หน่วยงานภาคเอกชนที่

สนใจเขา้มา

 เป็นผูเ้สนอราคาหรอืเสนอ

งานกบัภาครัฐ 

 3. ผูส้งัเกตการณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/ewt_news.php?ni

d=66793&filename=i

ndex

85
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การลงนามประกาศเจตนารมณ์ " 

กปน. โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไม่

ทจุรติ"

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

การประปา

 นครหลวง เป็นไปดว้ยความ

โปรง่ใส ปราศจากการทจุรติ

คอรรั์ปชันในทกุรปูแบบ และ

รว่มกนัสรา้งวฒันธรรมการ

ตอ่ตา้นการทจุรติยกระดับธรร

มาภบิาลในการบรหิารจัดการ

แบบบรูณาการ ประสานความ

รว่มมอืจากทกุภาคสว่นในการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ

 ทัง้ระบบ ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/t

hai64.pdf

86
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งตอ่การ

ทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รมกีาร

ด าเนนิ

 อยา่งโปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบได ้ปราศจากการ

ทจุรติคอรรั์ปชันและเป็นที่

ยอมรับแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทกุกลุม่ อนัจะสง่ผลใหก้าร

ประปานครหลวงเป็นองคก์ร

โปรง่ใส (Zero Corruption) 

อยา่งยัง่ยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/main.php?filenam

e=anticor_risk

87
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่สงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ เชน่ 

Facbook Line Instagram Twitter

กปน.ไดจั้ดท าชอ่งทางการ

เชือ่มโยงไปสูเ่ครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของหน่วยงาน เชน่ 

Facebook, Twitter, Line และ 

Instagram ทางหนา้เว็บไซต์

ของหน่วยงานโดยมไีอคอน

ดา้นมมุขวาบนของหนา้

เว็บไซต ์เพือ่ใหป้ระชาชน 

สามารถเขา้ถงึ

 ไดง้า่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://web.mwa.co.t

h/main.php?filenam

e=index

https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=66793&filename=index
https://www.mwa.co.th/download/anticor/thai64.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/thai64.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/thai64.pdf
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor_risk
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor_risk
https://www.mwa.co.th/main.php?filename=anticor_risk
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index
https://web.mwa.co.th/main.php?filename=index


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

88
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-service

กปน. ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูและธรุกรรม

ตา่งๆ ทางเว็บไซต์

 ของหน่วยงานเพือ่เป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ประชาชน อาท ิบรกิาร

สอบถามขอ้มลูตา่งๆ 

ตลอดจนประชาชน

 ผูข้อรับบรกิารยังสามารถยืน่

ค ารอ้งขอตดิตัง้ประปาผา่น

ชอ่งทางดังกลา่วไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://eservicesapp.

mwa.co.th/

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เป็นการลดโอกาสการรยีก

รับสนิบน

89
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืจรยิธรรม ของ กปน.

การก าหนดแนวทางการ

ประพฤตปิฏบิัตตินทีด่ ีถกูตอ้ง

ตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ 

และเป็นมาตรฐานในการ

ปฏบิัตงิาน หรอื

 ในการด าเนนิธรุกจิของการ

ประปา

 นครหลวง รวมทัง้สนับสนุน

และสง่เสรมิภาพลักษณ์ของ

การประปานครหลวงไดรั้บ

การยอมรับในระดับสากล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/

ethics.pdf

https://eservicesapp.mwa.co.th/
https://eservicesapp.mwa.co.th/
https://www.mwa.co.th/download/anticor/ethics.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/ethics.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/ethics.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

90
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

นครหลวง

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืจรรยาบรรณ ของ กปน.

แนวทางปฏบิัตทิีด่ใีนการด า 

เนนิงานตามภารกจิหลัก และ

ธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่อง

 กบักจิการของการประปา

นครหลวง โดยอยูภ่ายใต ้

กรอบคณุธรรมและจรยิธรรม

  ทีใ่หค้วามส าคัญกบั ผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี

 ทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีม 

รวมถงึการสง่เสรมิ

ภาพลักษณ์ทีด่แีละรักษา

ผลประโยชน์ของการประปา

นครหลวง

 ทัง้นี้ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ

การด าเนนิงานของการประปา

นครหลวง จรรยาบรรณของ

คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ

 และทีป่รกึษา จรรยาบรรณ

ของผูบ้รหิาร และ

จรรยาบรรณของพนักงาน

และผูป้ฏบิัตงิานของการ

ประปานครหลวง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mwa.co.

th/download/anticor/

conduct.pdf

91
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทจุรติ

ของ กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 

2564

 - เพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่น

แผนการป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ ตาม

วตัถปุระสงคห์ลักของ

ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 

2564) และเป็นการปรับฐาน

ความคดิและทัศนคตขิอง

บคุลากร ใหม้คีา่นยิมสจุรติ 

ไมน่ิง่เฉยเมือ่พบเห็นการ

ทจุรติ มจีติส านกึในการ

ปฏบิัตงิานอยา่งมคีณุธรรม มี

ความเสมอภาค รว่มเป็น

เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการ

ทจุรติในองคก์ร และรว่ม

แกไ้ขปัญหาความไมโ่ปรง่ใส

หรอืทจุรติคอรรั์ปชันภายใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://anticor.pwa.co

.th/content/3-plan/1-

anticor/2-

2564/anticor_plan_pw

a_2564-v2.pdf

 - เป็นแผนปฏบิัตกิารประจ าปี และ

จัดท าขึน้ทกุปี โดยมกีารน าผลการ

ด าเนนิงานตามแผนฯ มาสรปุและ

วเิคราะห ์เพือ่ปรับปรงุพัฒนาและ

ก าหนดกจิกรรมตา่งๆ ขึน้เพือ่ให ้

สามารถไขปัญหาใหต้รงประเด็น

ปัญหาใหม้ากยิง่ข ึน้ในปีถัดไป

https://www.mwa.co.th/download/anticor/conduct.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/conduct.pdf
https://www.mwa.co.th/download/anticor/conduct.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

92
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรม 

กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 2564

 - เพือ่สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและ

ผูป้ฏบิัตงิาน ปฏบิัตตินตาม

มาตรฐานจรยิธรรม-

จรรยาบรรณ-หลักธรรมาภบิาล

 รวมทัง้มสีว่นรว่มในกจิกรรม

ทีส่ง่เสรมิคณุธรรมตา่งๆ 

รว่มกบัชมุชนโดยรอบ โดย

ผูบ้รหิารตอ้งเป็นตน้แบบทีด่ ี

เพือ่เป็นตัวอยา่งให ้

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา พรอ้มรว่ม

สรา้ง/ปลกู/ปลกุจติส านกึ

ใหแ้กผู่ป้ฏบิัตงิานใหค้ านงึถงึ

ประโยชน์ของสว่นรวมตอ้งมา

กอ่นเสมอ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://anticor.pwa.co

.th/content/3-plan/2-

moral/2-

2564/moral_plan_pwa

_2564-25012564.pdf

 - เป็นแผนปฏบิัตงิานประจ าปี ที่

ด าเนนิการมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมี

การน าผลการด าเนนิงานตามแผน

เมือ่ส ิน้ปีงบประมาณมาสรปุและ

วเิคราะห ์เพือ่คน้หาปัญหา-อปุสรรค 

เพือ่จะไดน้ าขอ้บกพรอ่งไปปรับปรงุ

พัฒนาใหด้ยี ิง่ข ึน้ในปีถัดไป

93
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

 - เพือ่ทราบเหตกุารณ์ความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิภายในองคก์ร

 พรอ้มจัดท าแผนเพือ่จัดการ

ความเสีย่งการทจุรติทีค่าดวา่

จะเกดิขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.pwa.co.t

h/support-

units/files/risk/corrupt

ion-risk-assessment-

2021.pdf

 - มกีารด าเนนิการอยา่งตอ่เนื่องทกุปี

 และมกีารรายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผนการจัดการความเสีย่งการ

ทจุรติ ทกุ 6 เดอืน และเมือ่ส ิน้

ปีงบประมาณ จะน าผลการ

ด าเนนิงานตามแผนฯ มาสรปุและ

วเิคราะห ์เพือ่น าขอ้บกพรอ่งไป

ปรับปรงุและพัฒนาในการจัดการ

ความเสีย่งการทจุรติในปีถัดไป

94
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการก ากบัดแูลการ

ปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

 กฎ ระเบยีบของ กปภ.

 - เพือ่สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและ

ผูป้ฏบิัตงิาน บรหิารหรอื

ปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ยกระดับ

มาตรฐานการปฏบิัตงิานใน

ภารกจิของ กปภ. เพือ่สรา้ง

ความน่าเชือ่ถอืในสายตาของ

สงัคมท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.pwa.co.t

h/contents/files/about

/policy-

strategy/enabler-2-

compliance-policy-

2020.pdf

-

95
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติ

และคอรรั์ปชัน

 - เพือ่ใหค้ณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูป้ฏบิัตงิาน กปภ. 

ปฏบิัตงิานโดยยดึหลักธรร

มาภบิาล โดยด าเนนิภารกจิ

อยา่งมคีณุธรรม โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้รวมทัง้ มสีว่น

รว่มในการขับเคลือ่น

ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ ตามนโยบายของภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://anticor.pwa.co

.th/content/1-

home/anti-corruption-

2017_thai.pdf

-



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

96
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ กปภ. เรือ่ง การให ้การ

รับของขวญั หรอืประโยชน์อืน่ใด 

(No Gift Policy)

 - เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

คา่นยิมใหผู้บ้รหิารและ

ผูป้ฏบิัตงิานทกุระดับ 

ตระหนักถงึสทิธแิละหนา้ที่

ของตนเองในการรับของขวญั

หรอืประโยชอ์ืน่ใดจากผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิการเอือ้ประโยชน์

ตอ่กนั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.pwa.co.t

h/contents/files/about

/policy-

strategy/NoGift-

Policy-

December2020.pdf

 - เป็นแนวทางปฏบิัต ิเพือ่ให ้

ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิัตงิานยดึถอื

ปฏบิัต ิในการไมใ่ห ้ไมรั่บของขวญั 

หรอืประโยชน์อืน่ใด (No Gift Policy)

 จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่

97
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายตอ่ตา้นการรับหรอืให ้

สนิบน เพือ่ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ ประจ าปี

งบประมาณ 2564

 - เพือ่สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและ

ผูป้ฏบิัตงิาน มสีว่นรว่มในการ

ตอ่ตา้นการรับหรอืใหส้นิบน

ในทกุรปูแบบ เพือ่เป็นการ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมสจุรติให ้

เกดิขึน้ในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.pwa.co.t

h/contents/files/about

/policy-

strategy/Policy-on-

accepting-2021.pdf

 - เป็นแนวทางปฏบิัต ิเพือ่ให ้

ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิัตงิานยดึถอื

ปฏบิัต ิโดยเป็นการป้องกนัการรับ

หรอืใหส้นิบน

98
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัผลประโยชน์

ทับซอ้นและแนวทางการ

ตรวจสอบความเกีย่วขอ้งหรอื

ความสมัพันธร์ะหวา่งผูป้ฏบิัตงิาน

 กปภ. และผูเ้สนองานในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

 - เพือ่ยกระดับคณุณธรรม

และความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของเจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองาน/ผูรั้บ

จา้ง ในกระบวนการจัดซือ้จัด

จา้งของ กปภ.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.pwa.co.t

h/support-

units/files/measures/

Measures-COI-

Procurement.pdf

 - ผูป้ฏบิัตงิานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน

การจัดซือ้จัดจา้งในแตล่ะโครงการ 

ตอ้งจัดท าแบบแสดงความโปรง่ใส

ในการซือ้หรอืจา้งทกุวธิขีอง กปภ. 

เพือ่ป้องกนัความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ของเจา้หนา้ทีพั่สด ุ

คณะกรรมการด าเนนิการซือ้หรอืจา้ง

 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และผูค้วบคมุงาน

99
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 - มาตรการป้องกนัการขัดกนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบั

ผลประโยชน์สว่นรวมของ กปภ.

 - เพือ่เป็นแนวทางปฏบิัต ิใน

การป้องกนัและลดความสีย่ง

ทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทับ

ซอ้นขึน้ภายในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.pwa.co.t

h/support-

units/files/conflict/COI

-06.pdf

 - เป็นการก าหนดแนวทางปฏบิัต ิ

และการจัดการ เพือ่ป้องกนัการ

ขัดกนัระหวา่งผลประโยชน์สว่น

บคุคลกบัผลประโยชน์สว่นรวมทีจ่ะ

เกดิขึน้ในองคก์ร

100
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค
การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของ กปภ.เขต

 - เพือ่ยกระดับกระบวนการ

ด าเนนิงานในทกุมติขิอง กปภ.

เขต ใหบ้รหิารและปฏบิัตงิาน

อยา่งมคีณุธรรม ความโปรง่ใส

 และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://anticor.pwa.co

.th/ita/ita-reg

 - เป็นการตอ่ยอดโครงการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน (ITA) 

ถา่ยทอดลงสูห่น่วยงานระดับรอง



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

101
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติหรอืฝ่าฝืนตามประมวล

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของ 

กปภ. มจี านวน 6 ชอ่งทาง ดังนี้

  1. โทรศัพทส์ายดว่น 

0-2551-8025

  2. โทรสาร 0-2551-8023

  3. เว็บไซต ์

https://anticor.pwa.co.th

  4. ไปรษณีย ์สง่ถงึ ศนูยป้์องกนั

และตอ่ตา้นการทจุรติ กปภ. 

เลขที ่72 อาคารประปาววิฒัน ์ชัน้

 2 ถนนแจง้วฒันะ ซอยแจง้วฒันะ

 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

 กรงุเทพฯ 10210

  5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเองที ่หอ้ง

ศนูยป้์องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติ

 กปภ. อาคารประปาววิฒัน ์ชัน้ 2 

ส านักงานใหญ ่กปภ.

  6. ตูรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน หนา้หอ้ง

ศนูยป้์องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติ

 กปภ. อาคารประปาววิฒัน ์ชัน้ 2 

ส านักงานใหญ ่กปภ.

- เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติหรอื

ประพฤตมิชิอบ ไวเ้ป็น

ชอ่งทางเฉพาะ (แยกตา่งหาก

จากการรับเรือ่งรอ้งเรยีนท่ัวๆ 

ไป เพือ่เป็นการคุม้ครองผู ้

รอ้งหรอืผูแ้จง้เบาะแส)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://anticor.pwa.c

o.th/form/add

- เปิดใหป้ระชาชนท่ัวไปหรอื

บคุลากร กปภ. สามารถเขา้ถงึระบบ

เพือ่แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน กรณีพบเห็น

พนักงาน กปภ. มพีฤตกิรรมทีส่อ่ไป

ในทางทจุรติหรอืประพฤตฝ่ิาฝืน

ประมวลจรยิธรรมฯ ผา่นเว็บไซต ์

ศปท.กปภ. ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง

102
กระทรวงม

หาดไทย

การประปา

สว่นภมูภิาค

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ E-service ดังนี้

  1. ระบบช าระคา่น ้าประปา

  2. ช าระคา่บรกิารอืน่ๆ (คา่มเิตอร์

, ประสานมาตร)

- เพือ่ลดการจา่ยเงนิผา่นทาง

เคาน์เตอรพ์นักงาน และเป็น

การชว่ยอ านวยความสะดวก 

รวดเร็ว งา่ย โปรง่ใส ลด

คา่ใชจ้า่ยของผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://payment.pwa.

co.th/

 

https://devservice.p

wa.co.th/

- ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาตกบัพนักงาน และเป็นการลด

โอกาสในการเรยีกรับสนิบน หรอื

การยักยอกเงนิของพนักงานหนา้

เคาน์เตอรอ์กีทางหนึง่ดว้ย

103
กระทรวงม

หาดไทย

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ขอ้เสนอแนะเพือ่ป้องกนัการ

ทจุรติดา้นการเงนิการคลัง 

กระทรวงมหาดไทโดย

คณะท างานเพือ่ศกึษา วเิคราะห ์

รปูแบบ วธิกีารในการกระท า

ความผดิดา้นการเงนิการคลัง 

กระทรวงมหาดไทย

เพือ่เป็นมาตรการ และ

แนวทางในการป้องกนัการ

ทจุรติดา้นการเงนิการคลัง 

ไมใ่หเ้กดิการกระท าผดิใน

ลักษณะเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drive.google.c

om/file/d/1qzB4rkVr

AfyI0Xg5ZEGgQvy1

H1V9I-

0V/view?usp=sharin

g

มหีนังสอืแจง้สว่นราชการระดับกรม 

หน่วยงานรัฐวสิาหกจิในสงักดั มท. 

กทม. จังหวดัทกุจังหวดั และ

กรมบัญชกีลาง เพือ่น าขอ้เสนอแนะฯ

 ดังกลา่วไปใชป้ระโยชน ์เรยีบรอ้ย

แลว้

104
กระทรวงม

หาดไทย

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตนารมณ์ สจุรติ 

โปรง่ใส มหาดไทยใสสะอาด 

2564

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รทีย่ดึถอื

ความสจุรติ โปรง่ใส และเป็น

แบบอยา่งการประพฤตทิีด่ ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.anticor.m

oi.go.th/

เป็นการเชญิชวนผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐในสงักดั มท. ทกุ

ระดับ งดการรับและใหข้องขวญั

หรอืผลประโยชน์อืน่ใดในชว่ง

เทศกาลและในทกุโอกาส

105
กระทรวงม

หาดไทย

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีรั่ฐ

กระท าการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.anticor.m

oi.go.th/

เป็นระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

https://anticor.pwa.co.th/form/add
https://anticor.pwa.co.th/form/add
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://payment.pwa.co.th/
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzB4rkVrAfyI0Xg5ZEGgQvy1H1V9I-0V/view?usp=sharing
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

106
กระทรวงม

หาดไทย

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การคัดเลอืกบคุลากรฯ เพือ่ยก

ยอ่งเป็นผูม้จีรยิธรรมดเีดน่ 

ประจ าปี 2563

เพือ่คัดเลอืกบคุลากรฯ เพือ่

ยกยอ่งเป็นผูม้จีรยิธรรมดเีดน่

 ประจ าปี 2563

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.anticor.m

oi.go.th/

ไดด้ าเนนิการคัดเลอืกบคุลากรฯ 

เพือ่ยกยอ่งเป็นผูม้จีรยิธรรมดเีดน่ 

ประจ าปี 2563 โดยผูไ้ดรั้บคัดเลอืกฯ

 ไดเ้ขา้รับรางวลัเชดิชเูกยีรต ิเมือ่

วนัที ่1 เม.ย. 2564

107
กระทรวงม

หาดไทย

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ

ของส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นมาตรการหรอื

แนวทางในการบรหิารจัดการ

ความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.anticor.m

oi.go.th/

น าโครงการจัดหาระบบวทิยสุือ่สาร

ขา่ยบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

 ซึง่เป็นโครงการทีม่กีารจัดซือ้จัด

จา้งในวงเงนิงบประมาณสงูสดุ ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาจัดท า

แผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติของ

 สป.มท. พรอ้มก าหนดมาตรการ/

กจิกรรม/แนวทางในการบรหิาร

จัดการความเสีย่ง

108
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์

เพือ่ป้องกนัการเกดิความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใน

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

หน่วยงานออกมาตรการก ากบั

ตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงานทกุ

คนยดึถอืและปฏบิัต ิ

109
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการใหห้รอืรับ

สนิบน

ป้องกนัหรอืลดการใหห้รอืรับ

สนิบน ป้องกนัการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

หน่วยงานออกมาตรการก ากบั

ตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงานทกุ

คนยดึถอืและปฏบิัต ิ

110
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การประกวดพนักงานตน้แบบ 

อจน.

สง่เสรมิ ยกยอ่งเชดิชคูนด ีให ้

เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชพูนักงานที่

ปฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ทัีง้ใน

ดา้นคณุธรรม และจรยิธรรม

111
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การประกวดโครงการ “WMA 

AWARDS ของส านักงานจัดการ

น ้าเสยีสาขา”

สง่เสรมิ ยกยอ่งใหส้ านักงาน

สาขาตน้แบบการปฏบิัตงิาน

ตามแนวทางการบรหิาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

เป็นการยกยอ่งส านักงานสาขา

ตน้แบบการปฏบิัตงิานตามแนว

ทางการบรหิารจัดการตามหลักธรร

มาภบิาล

112
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุข์

รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

ทัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขทั์ง้

ภายในและภายนอกหน่วยงาน อยา่ง

เป็นระบบ

113
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ของหน่วยงาน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

ประพฤตปิฏบิัตตินใหเ้ป็นไป

ตามครรลองครองธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

ป้องกนัมใิหผู้ใ้ดใชอ้ านาจหรอื

กระท าการโดยมชิอบทีเ่ป็นการกา้ว

กายหรอืแทรกแซงการปฏบิัตหินา้ที่

หรอืกระบวนการแตง่ตัง้หรอืการ

พจิารณาความดคีวามชอบ

114
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การทบทวน ปรับปรงุแนวทาง

ปฏบิัตหิลักเกณฑ ์กฎระเบยีบ 

ขอ้บังคับ นโยบายหรอืกฎหมาย

ทบทวนใหส้ามารถปฏบิัตงิาน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ

ถกูตอ้งตามกฎระเบยีบ และ

ขอ้กฎหมายในปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หน่วยงาน

หลักเกณฑ ์กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ 

ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/
http://www.anticor.moi.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

115
กระทรวงม

หาดไทย

องคก์าร

จัดการน ้าเสยี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การตรวจสอบดา้นความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ จรยิธรรม และ

การจัดซือ้จัดจา้ง โดยส านัก

ตรวจสอบภายใน

เพือ่ตรวจสอบการด าเนนิงาน

ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ป้องกนัความผดิพลาดในการท างาน 

เป็นการตรวจสอบและให ้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุการ

ด าเนนิงานใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ์

116
กระทรวงม

หาดไทย
องคก์ารตลาด

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รวมถงึแจง้

เบาะแสการกระท าความผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://market-

organization.or.th

117
กระทรวงม

หาดไทย
องคก์ารตลาด การประเมนิตา่ง ๆ

การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายนอก

 External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรู ้

เกีย่วกบัการด าเนนิการดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ของการด าเนนิงานองคก์าร

ตลาด จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ภายนอก ซึง่หมายถงึ บคุคล 

นติบิคุคล บรษัิทเอกชน 

 หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ที่

เคยมารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่

ตามภารกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR3.pd

f

118
กระทรวงม

หาดไทย
องคก์ารตลาด การประเมนิตา่ง ๆ

 การวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีภายใน 

 Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT

เป็นการเก็บขอ้มลูความรับรู ้

เกีย่วกบัการด าเนนิการดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ของการด าเนนิงานองคก์าร

ตลาด จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ภายใน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR3.pd

f

119
กระทรวงม

หาดไทย
องคก์ารตลาด

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

 การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ

 Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT

ใชเ้ป็นชอ่งทางการเปิดเผย

ขอ้มลูการด าเนนิงานของ

องคก์ารตลาด เพือ่ให ้

ประชาชนสามารถเขา้มามี

สว่นรว่มในการตรวจสอบการ

ด าเนนิการขององคก์ารตลาด 

รวมไปถงึเป็นการบรกิาร

ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR3.pd

f

120
กระทรวงม

หาดไทย
องคก์ารตลาด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 ประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นการแสดงจดุยนืของ

องคก์ารตลาด เพือ่ให ้

พนักงานองคก์ารตลาด

รับทราบและถอืปฏบิัตติาม

หลักธรรมาภบิาลเพือ่ป้องกนั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://market-

organization.or.th

https://market-organization.or.th/
https://market-organization.or.th/
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR3.pdf
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https://market-organization.or.th/
https://market-organization.or.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

121
กระทรวงม

หาดไทย
องคก์ารตลาด

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 นโยบายตอ่ตา้นรับสนิบน เพือ่

ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

เพือ่ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของพนักงาน 

เพือ่ปิดชอ่งทางในการกระท า

พฤตกิรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายตอ่หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://market-

organization.or.th/IT

AMO/file/HR/HR1.pd

f

https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR1.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR1.pdf
https://market-organization.or.th/ITAMO/file/HR/HR1.pdf
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