
# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งเรยีน

ทจุรติ

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน/

รอ้งเรยีนทจุรติใหก้บั

ประชาชน ผูม้าตดิตอ่

ราชการทีพ่บเห็น

ขา้ราชการ พนักงาน

ราชการและพนักงานจา้ง

เหมาบรกิารกระท าการ

ทจุรติหนา้ทีร่าชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/201

7-06-14-09-00-24/13509-2021-01-

29-05-37-15

2
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดปุระจ าปี 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นผลการ

ด าเนนิการเกีย่วกบัการ

จัดซือ้จัดจา้งและเป็นการ

เปิดเผยขอ้มลูการ

ด าเนนิงานให ้

บคุคลภายนอกหรอืผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี  รวม

แสดงความคดิเห็น 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/201

2-11-19-05-42-56/12040-2020-04-

24-09-49-26

3
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศตา่งๆ 

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

เพือ่เป็นการมุง่เนน้การ

เปิดเผยขอ้มลูตอ่

สาธารณชนใหม้ากทีส่ดุ 

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส

และเปิดโอกาสใหม้กีาร

แขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 

กอ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ใน

การใชจ้า่ยเงนิ มกีาร

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

รวมทัง้เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

หลักธรรมาภบิาลทีม่กีาร

สง่เสรมิใหภ้าคประชาชนมี

 สว่นรว่มในการตรวจสอบ

การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

ซึง่เป็นมาตรการหนึง่เพือ่

ป้องกนัปัญหาการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบในการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/inde

x.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-

pr/2012-12-07-03-10-02

4
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

เบกิจา่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่รายงานผลการ

เบกิจา่ยงบประมาณ

ประจ าปีทีไ่ดรั้บจัดสรร

ตามมาตรการการคลัง

ดา้นการใชจ้า่ยภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/ima

ges/rlpd_16/Strategies/HRPIT_63__2

.pdf

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/2012-12-07-03-10-02


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

5
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การก ากบัตดิตามการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่ก ากบั ตดิตามเรง่รัด

การใชจ้า่ยประจ าปีให ้

เป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล คุม้คา่ 

และเกดิประโยชน์สงูสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/ima

ges/rlpd_16/Strategies/hrpit2021-

t1.pdf

6
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มแีผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

แปลงแผนงบประมาณ

ไปสูก่ารปฎบิัตกิารใชจ้า่ย

งบประมาณเพือ่ใชเ้ป็น

คูม่อืในการบรหิารงาน

ของผูบ้รหิารและ

ผูป้ฏบิัตงิานใชเ้ป็นคูม่อื

ในการตดิตามประเมนิผล

การด าเนนิงานตามสว่นที่

ราชการทีไ่ดรั้บการจัดสรร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/ima

ges/rlpd_11/64/18.12.63.pdf

7
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

มคีูม่อืหรอืมาตรฐาน

ในการปฏบิัตงิาน

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่ชเ้ป็น

แนวทางในการปฏบิัตงิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/201

7-03-09-08-42-26/10767-2019-07-

26-06-15-51

8
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

คุม้ครอง

สทิธแิละ

เสรภีาพ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

มคีูม่อืหรอืมาตรฐาน

ในการใหบ้รกิาร

เพอืเผยแพรข่ัน้ตอนและ

ระยะเวลาในการปฎบิัตงิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/201

2-12-24-04-56-08

9
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมคมุ

ประพฤติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เผยแพรห่ลักเกณฑ์

หรอืขัน้ตอนในการ

ใหบ้รกิารของ

หน่วยงาน

เพือ่ใหบ้คุลากรหรอื

บคุคลภายนอกสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่ง

สะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

10
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนี้สนิกรณีด ารง

ต าแหน่งครบ 3 ปี

เพือ่ประโยชน์ในการมี

สว่นรว่มของประชาชนใน

การตรวจสอบทรัพยส์นิ

และหนี้สนิ ส านักงาน    

ป.ป.ช.จะเปิดเผยบัญชี

ทรัพยส์นิและหนี้สนิและ

เอกสารประกอบให ้

ประชาชนทราบเป็นการ

ท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

 1 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑     

   2. ประกาศ

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง 

ก าหนดต าแหน่งของ

ผูม้หีนา้ทีย่ืน่บัญชี

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ

ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ.

 ๒๕๖๑                     

3. ประกาศ

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง 

ก าหนด     ต าแหน่ง

ของเจา้พนักงานของ

รัฐซึง่จะตอ้งยืน่บัญชี

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ

ตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ.

 ๒๕๖๑



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

11
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนี้สนิ กรณีเขา้รับ

ต าแหน่งและกรณีพน้

จากต าแหน่ง

เพือ่ประโยชน์ในการมี

สว่นรว่มของประชาชนใน

การตรวจสอบทรัพยส์นิ

และหนี้สนิ ส านักงาน   

ป.ป.ช.จะเปิดเผยบัญชี

ทรัพยส์นิและหนี้สนิและ

เอกสารประกอบให ้

ประชาชนทราบเป็นการ

ท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

 1 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑     

                                      

                                      

 2. ประกาศ

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง 

ก าหนดต าแหน่งของ

ผูม้หีนา้ทีย่ืน่บัญชี

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ

ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ.

 ๒๕๖๑                      

                                      

               3. ประกาศ

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง 

ก าหนด     ต าแหน่ง

ของเจา้พนักงานของ

รัฐซึง่จะตอ้งยืน่บัญชี

ทรัพยส์นิและหนี้สนิ

ตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ.

 ๒๕๖๑

12
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดใหบ้รกิาร

ขอ้มลูผา่นเครอืขา่ย 

ในรปูแบบ Data API 

เพือ่ใหต้รวจสอบกอ่นท า

สญัญา/นติกิรรม     หาก

บคุคลใดทีม่สีถานะเป็น

บคุคลลม้ละลาย ดังกลา่ว

ถอืวา่เป็นโมฆะ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/l

ed/web/system/WEB1I010Action.do



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

13
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

เพือ่ใหก้ารบรหิารสญัญา

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

 ถกูตอ้งตามระเบยีบ 

พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งภาครัฐ พ.ศ.2560 

และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ดว้ย

การจัดซือ้จัดจา้งและ การ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.led.go.th/purchase/prev

iew2.asp

14
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่เป็นการประเมนิ

กระบวนการปฏบิัตงิาน

ขององคก์ารในเชงิ

คณุภาพ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการ

บรหิารจัดการองคก์ารให ้

ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการประชาชนและ

พัฒนาประเทศอยา่งยัง่ยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drive.google.com/file/d/11tq

w6D8FU9l6UyM540OjqgOjuj97puzk/

view?usp=sharing

ประการ

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการเรือ่ง ผล

การพจิารณารางวลั

เลศิรัฐ ประจ าปี พ.ศ.

2563

15
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน

เพือ่เปลีย่นการใหบ้รกิาร

จากประชาชน มาตดิตอ่

สถานทีร่าชการ โดย

สามารถใชร้ะบบ

อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.led.go.th/eservice/

16
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิ

กฎระเบยีบทีล่า้สมัย 

อาจกอ่ใหเ้กดิการ

เรยีกรับสนิบน

ใหบ้รกิารประชาชนและ

เป็นเครือ่งมอืการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

และป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.led.go.th/?lang=th

17
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมบังคับ

คดี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพิม่ชอ่งทางใหป้ระชาชน

ในการตดิตอ่ในการ

รอ้งเรยีนเพิม่ขึน้ เชน่ ทาง

 E-Mail ผูบ้รหิาร ,  ทาง

โทรศัพท ์, รอ้งเรยีน

โดยตรงกลุม่งานคุม้ครอง

จรยิธรรมฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://epetition.led.go.th/

18
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิ

และ

คุม้ครอง

เด็กและ

เยาวชน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.djop.go.th/complain2



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

19
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิ

และ

คุม้ครอง

เด็กและ

เยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติของ

ผูบ้รหิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www7.djop.go.th/webtest/up

loadimg/files/o34.pdf

20
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิ

และ

คุม้ครอง

เด็กและ

เยาวชน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากบั

ตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณ ประจ าปี 

รอบ 6 เดอืน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.djop.go.th/Djop/plan2.h

tm

21
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิ

และ

คุม้ครอง

เด็กและ

เยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตราการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

ในการแกไ้ขบ าบัด

ฟ้ืนฟแูละฝึกอบรม

เด็กและเยาวชนที่

กระท าผดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www7.djop.go.th/information

center/images3/co2.pdf

22
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิ

และ

คุม้ครอง

เด็กและ

เยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางป้องกนัการ

รับสนิบนและการ

ก ากบัตดิตาม กรม

พนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www7.djop.go.th/information

center/images3/co5.pdf

23
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิ

และ

คุม้ครอง

เด็กและ

เยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซอ้น

และการก ากบัตดิตาม

 กรมพนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www7.djop.go.th/information

center/images3/co6.pdf

24
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรมพนิจิ

และ

คุม้ครอง

เด็กและ

เยาวชน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตราการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิของ

กรมพนิจิฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www7.djop.go.th/information

center/images3/co7.pdf

25
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติ 

ประพฤตมิชิอบ และ

สง่เสรมิคณุธรรมกรม

ราชทัณฑ ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่ใหข้า้ราชการทกุ

ระดับมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในเรือ่งการป้องกนัและ

ตอ่ตา้นการทจุรติ ให ้

หน่วยงานมรีะบบประเมนิ

คณุธรรมความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงาน และให ้

บคุลากรในสงักดัและ

บคุคลภายนอก มสีว่นรว่ม

ในประบวนการป้อองกนั

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.correct.go.th/ethics/eth

ics/

กรมราชทัณฑจั์ดท า

แผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติ 

ประพฤตมิชิอบและ

สง่เสรมิคณุธรรมกรม

ราชทัณฑ ์ประจ ีเพือ่

สง่ใหเ้รอืนจ า ทัณฑ

สถานปฏบิัตติาม



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

26
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานความ

โปรง่ใสของเรอืนจ า 5

 ดา้น

เพือ่เป็นมาตรการ 

เครือ่งมอืในการตรวจสอบ

การด าเนนิงานตามเกณฑ์

การประเมนิทีก่รม

ราชทัณฑก์ าหนด ให ้

เรอืนจ า ทัณฑสถาน 

ด าเนนิการใหเ้กดิความ

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.correct.go.th/?p=36854

กรมราชทัณฑ ์มี

มาตรฐานความ

โปรง่ใสของเรอืนจ า 5

 ดา้น ดังนี ้มาตรฐาน

ดา้นขา้วสาร

มาตรฐานดา้นอาหาร 

มาตรฐานดา้นการ

ท างานของผูต้อ้งขัง

มาตรฐานดา้นการ

บรหิารรา้นสงเคราะห์

ผูต้อ้งขังและ

มาตรฐานดา้นการ

บรหิารจัดการท่ัวไป

27
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตหินา้ที่

ของขา้ราชการสงักดักรม

ราชทัณฑม์มีาตรฐานและ

ด าเนนิไปในทางเดยีวกนั 

สรา้งความโปรง่ใสในการ

ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละการ

ด าเนนิงานขององคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.correct.go.th/ethics/eth

ics/

28
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืผลประโยชน์ทับ

ซอ้นและแนวทาง

ปฏบิัตกิารใหก้ารรับ

ของขวญัและ

ผลประโยชน์ของกรม

ราชทัณฑ์

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิัต ิ

ในการป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซอ้นทัง้

ของตนเองและหน่วยงาน

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.correct.go.th/ethics/eth

ics/

กรมราชทัณฑม์คีูม่อื

ผลประโยชน์ทับซอ้น

และแนวทาง

ปฏบิัตกิารใหก้ารรับ

ของขวญัและ

ผลประโยชน์ทับซอ้น 

เพือ่เป็นแนวทางให ้

บคุลากรถอืปฏบิัต ิ

เพือ่ความโปรง่ใส

29
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการใชท้รัพยส์นิ

ของกรมราชทัณฑ์

เป็นแนวทางในการ

บันทกึทะเบยีนคมุ

ทรัพยส์นิ ใหถ้กูตอ้ง 

ครบถว้นเป็นปัจจบุัน และ

ควบคมุการใชร้ถราชการ

ตามระบยีบฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

gagMPH6he0HrINoIf5wGdIdWorkUg

H/view

กรมราชทัณฑ ์กอง

คลัง จัดท าคูม่อืการ

ปฏบิัตงิาน การ

ควบคมุวสัด ุทรัพยส์นิ

 และราชการ



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

30
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้ตกลงคณุธรรม

เป็นขอ้ตกลงทีเ่ป็นลาย

ลักษณ์อกัษรรว่มกนั 3 

ฝ่าย ระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนทีส่นใจ

เขา้มาเป็นผูเ้สนอราคา

หรอืเสนองานกบัภาครัฐ 

และผูส้งัเกตการณ์ 

(Observer) วา่จะไม่

กระท าการใดๆ ทีส่อ่ไป

ในทางทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drive.google.com/file/d/16cv

UucnuNzCo8jGo_8PNUFhVCoaoZM0

a/view

31
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซอ้น

สรา้งความเขา้ใจให ้

บคุลากรในเรือ่งทีเ่กดิ

จากผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.correct.go.th/ethics/eth

ics/

32
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส

และเป็นธรรม อกีทัง้เป็น

การป้องกนัปัญหาการ

ทจุรติในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://protect.moj.go.th/

กรมราชทัณฑ ์ส านัก

ผูต้รวจราชการกรม มี

ระบบเรือ่งรอ้งเรยีน 

รอ้งทกุข ์ใหส้ามารถ

รอ้งเรยีน และตดิตาม

ผลการบรกิารได ้

33
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

ราชทัณฑ์

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใส ครัง้ที ่9

เพือ่ยกระดับความโปรง่ใส

 สรา้งขวญั ก าลังใจและ

ยกยอ่งเชดิชหูน่วยงาน 

องคกืร สถาบัน ทัง้ภาครัฐ

 ภาครัฐวสิาหกจิ ภาค

ธรุกจิเอกชน และนติิ

บคุคลอืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.correct.go.th/?p=50853

กรมราชทัณฑไ์ดรั้บ

รางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใสครัง้ที ่8 และ

รางวลัชมเชยองคก์ร

โปรง่ใสครัง้ที ่9

34
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

สอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ความโปรง่ใสของ

หน่วยงาน และแสดงออก

ถงึความรับผดิชอบของ

หน่วยงานทีพ่งึมตีอ่

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th

35
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

สอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง และ

เพือ่เป็นการป้องกนัการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐทีไ่ม่

โปรง่ใสจะน าไปสูก่าร

ทจุรติคอรรั์ปชั่นตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

36
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

สอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ และ

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานของ

บคุลากรกรมสอบสวนคดี

พเิศษเป็นตามหลักธรร

มาภบิาล ทกุภารกจิตอ้ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

ปลอดการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th

37
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

สอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการป้องกนั

การขัดกนัระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

ของกรมสอบสวนคดี

พเิศษเกดิความโปรง่ใส 

ตรวจสอบไดเ้กดิ

ประโยชน์สงุสดุตอ่

ประชาชนและเป็นไปตาม

เจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบายของผูบ้รหิาร

ของกรมสอบสวนคดี

พเิศษ และเปิดโอกาสให ้

ผูบ้รกิารหรอืผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th

38
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

สอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและ

สนับสนุนใหเ้กดิความ

โปรง่ใสในองคก์รอยา่ง

เป็นรปูธรรมและยัง่ยนื 

โดยเนน้ย ้าใหบ้คุลากร

ภายในสงักดัตระหนักถงึ

ความส าคัญในการด ารง

ตนตามคา่นยิมรว่ม 

"เกยีรตศิักดิ ์เชีย่วชาญ 

ซือ่สตัย"์ เพือ่ใหเ้กดิ

มาตรฐานการท างานและ

สรา้งความเชือ่มั่นในการ

อ านวยความยตุธิรรม

ใหแ้กป่ระชาชนในทกุ

ระดับอยา่งเทา่เทยีม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

39
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

สอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการแยกแยะ

ผลประโยชน์

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

โปรง่ใส มคีณุธรรม โดย

ยดึมั่นในความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม และผูม้สีว่นได ้

เสยีตามหลักธรรมาภบิาล

ทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th

40
กระทรวง

ยตุธิรรม

กรม

สอบสวน

คดพีเิศษ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง และ

เพือ่เป็นการป้องกนัการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐทีไ่ม่

โปรง่ใสจะน าไปสูก่าร

ทจุรติคอรรั์ปชั่นตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dsi.go.th

41
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

จัดท ามาตรการแนว

ทางการป้องกนัการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยตุธิรรม

เพือ่ป้องกนัเฝ้าระวงัและ

แกไ้ขการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.moj.go.th/attachments

/20210512151144_03451.pdf

42
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัปราบปราม

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยตุธิรรม

เพือ่ก าหนดแนวทางการ

ด าเนนิงานดา้นการ

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.moj.go.th/attachments

/20201104144942_69570.pdf

43
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิาร

สง่เสรมิคณุธรรม 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยตุธิรรม

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการ

สง่เสรมิคณุธรรมของ

หน่วยงานใหเ้ป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน อยูร่ะหวา่งเสนอแผน

44
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการควบคมุ

ภายใน

เป็นแนวทางในการ

ปฏบิัตงิาน  ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย/ระเบยีบ 

มาตรฐาน และมคีวาม

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.moj.go.th/attachments

/20191030131755_74791.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

45
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน และตดิตาม

ผลการรอ้งเรยีน ผา่น

ระบบอเิล็กทรอนกิส์

เป็นชอ่งทางในการแจง้

เรือ่งรอ้งทกุข/์รอ้งเรยีน 

การทจุรติใหก้บัประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://acc.moj.go.th/index.php?r=sit

e/home

46
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบศนูยใ์หบ้รกิาร

ประชาชนกระทรวง

ยตุธิรรม

เป็นชอ่งทางในการแจง้

เรือ่งรอ้งทกุข/์รอ้งเรยีน 

ใหก้บัประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://msc.moj.go.th/index.php?r=si

te/login

47
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศการจัดซือ้จัด

จา้ง การประกวดราคา

เพือ่เป็นการเปิดเผย

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ และ

ใหป้ระชาชนสามารถ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.moj.go.th/news/6

48
กระทรวง

ยตุธิรรม

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กระทรวง

ยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่เป็นขอ้มลูในการ

ตดิตอ่ทัง้หน่วยงานภายใน

 และหน่วยงานภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.moj.go.th/view/7784

49
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

เพือ่การ

ยตุธิรรม

แหง่

ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่อ านวยความสะดวก

ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทัง้ภายในและภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tijthailand.org/th/comp

laints

50
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

เพือ่การ

ยตุธิรรม

แหง่

ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแสดงเจตจ านง

สจุรติในการปฏบิัตงิาน

 น าโดยผูบ้รหิารสงูสดุ

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์รทีด่ ีสรา้งความ

ตระหนักรูใ้นการท างาน

ดว้ยความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tijthailand.org/th/move

ments/detail/tij-pledge2021-ita



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

51
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

เพือ่การ

ยตุธิรรม

แหง่

ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี

เพือ่ป้องกนัการทจุรติใน

การปฏบิัตงิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tijthailand.org/uploads

/financial_budget/file/20210430/th-

cegmnwy01567.pdf

52
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

เพือ่การ

ยตุธิรรม

แหง่

ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การจัดท าแผนปฏบิัต ิ

การป้องกนัการทจุรติ 

และสง่เสรมิคณุธรรม

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ 

และสง่เสรมิคณุธรรม

ใหก้บับคุลากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tijthailand.org/uploads

/financial_budget/file/20201104/th-

cegklnptvwy5.pdf

53
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

เพือ่การ

ยตุธิรรม

แหง่

ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการ

ด าเนนิงาน และ

แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

บนหนา้เว็บไซตข์อง

สถาบัน

เพือ่สรา้งการรับรูใ้หก้บัผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในและภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.tijthailand.org/uploads

/financial_budget/file/20210430/th-

clmpqtu12378.pdf

54
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

เพือ่การ

ยตุธิรรม

แหง่

ประเทศ

ไทย 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพัสด ุ

ประจ าปีบนหนา้

เว็บไซตข์องสถาบัน

เพือ่สรา้งการรับรูใ้หก้บัผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในและภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tijthailand.org/th/purc

hase



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

55
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบันนติ ิ

วทิยาศาสตร์

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบ ONE  STOP  

SERVICE

เพือ่ใหบ้รกิารภาค

ประชาชนและรับทราบ

ปัญหาการใหบ้รกิารแบบ

ครบวงจร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.cifs.go.th

ระบบ ONE  STOP  

SERVICE ประกอบดว้ย

งาน3ดา้น

1.รับเรือ่งดา้นจรรยา/

ทจุรติ/การบรกิารเพือ่

คุม้ครองจรยิธรรม

2.ใหบ้รกิารขอ้มลู

ขา่วสารแกผู่รั้บบรกิาร

- สง่รายงานการตรวจ

พสิจูน์

- ใหค้ าปรกึษาดา้น

การบรกิารเบือ้งตน้

3.รับบรกิารภาค

ประชาชน ไดแ้ก ่ 

ตรวจสารเสพตดิ ตรวจ

 DNA  ตรวจเอกสาร

56
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนด าเนนิงาน

ประจ าปี

ขอ้มลูแผนด าเนนิงาน

ประจ าปีของหน่วยงาน

พรอ้มรายละเอยีด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O10_%E0

%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%

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

%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%

80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8

%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%

B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0

%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%

E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564-1.pdf 



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

57
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากบั

ตดิตามการ

ด าเนนิงานประจ าปี

ขอ้มลูทีแ่สดงวา่

หน่วยงานมกีาร

ก ากบัตดิตามการ

ด าเนนิงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผน

ด าเนนิงานประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O11_%E0

%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%

E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

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

A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8

%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%

B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0

%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%

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

%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%

80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8

%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%

B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0

%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%

E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf

58
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แผนการจัดซือ้จัดจา้ง

หรอืแผนการจัดหา

พัสดุ

แผนการจัดซือ้จัดจา้ง

หรอืแผนการจัดหาพัสดุ

ตามทีห่น่วยงานจะตอ้ง

ด าเนนิการตาม

พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/04/O21_%E0

%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%

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-

%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

59
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศตา่ง ๆ 

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ประกาศตามทีห่น่วยงาน

จะตอ้งด าเนนิการตาม

พระราชบัญญัติ

การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O22_%E0

%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8

%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%

B2%E0%B8%87-%E0%B9%86-

%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%

B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8

%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%

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

%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%

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

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

AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8

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

B8%B8.pdf

60
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

สรปุผลการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหา

พัสดรุายเดอืน

สรปุผลการจัดซือ้หรอืจัด

จา้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O23_%E0

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

E0%B8%9B%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

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

B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8

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

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

%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%

E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8

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

A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8

%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

61
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดปุระจ าปี

สรปุการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดปุระจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O24_%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%E0%B8%

AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8

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

B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0

%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%

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

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

9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8

%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%

B8%B5.pdf

62
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑก์าร

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

หน่วยงานมกีารก าหนด

หลักเกณฑก์ารบรหิาร

และพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล ซึง่

เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ 

และขอ้บังคับที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thac.or.th/v1/theme/file_sys

tem/20190629174457.pdf

63
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

แนวปฏบิัตหิรอืเนื้อหา

เกีย่วกบัรายละเอยีดการ

จัดการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การทจุรติของเจา้หนา้ที่

ในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thac.or.th/v1/theme/file_sys

tem/20190629173638.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

64
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี

การประเมนิความเสีย่ง

ของการด าเนนิงานหรอื

การปฏบิัตหินา้ที่

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

หรอืกอ่ใหเ้กดิการขัดกนั

ระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตนกบั

ผลประโยชน์สว่นรวมของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O36_%E0

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

E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%

B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8

%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%

B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0

%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%

E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88

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

95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8

%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%

B8%9B%E0%B8%B5.pdf

65
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

แผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติ

ขอ้มลูแผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O39%E0%

B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0

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

E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95

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

B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9

%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%

B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0

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

E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88

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

95.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

66
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากบั

ตดิตามการ

ด าเนนิการป้องกนั

การทจุรติประจ าปี

ขอ้มลูการก ากบัตดิตาม

การด าเนนิการ ตามแผน

ป้องกนัการ

ทจุรติประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O40_%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

%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%

B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0

%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%

E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81

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

94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8

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

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

%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%

E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1

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

B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8

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

B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0

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

E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5

-

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

9A-6-

%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%

B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

67
กระทรวง

ยตุธิรรม

สถาบัน

อนุญาโตตลุ

าการ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

ด าเนนิการป้องกนั

การทจุรติประจ าปี

ขอ้มลูสรปุผลการ

ด าเนนิงาน ตามแผน

ป้องกนัการทจุรติ

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thac.or.th/wp-

content/uploads/2021/05/O41_%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

%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%

B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0

%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%

E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81

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

94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8

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

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

%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%

E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1

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

B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8

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

B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0

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

E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5

.pdf

68
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/05/oja64_risk

.pdf

มาตรการป้องกนัการ

ทจุรติของหน่วยงาน

69
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการทาง

วนัิยขา้ราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/04/oja64_gui

delines_04.pdf

มาตรการในการปฏบิัต ิ

ราชการ

70
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการทาง

วนัิยพนักงานราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/04/oja64_gui

delines_05.pdf

มาตรการในการปฏบิัต ิ

ราชการ

71
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

การประเมนิตา่ง ๆ
แผนการตรวจสอบ

ภายใน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2021/05/oja64_cha

rter_audit.pdf

มาตรการในการปฏบิัต ิ

ราชการ

72
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ราชการ ส านักงาน

กจิการยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.oja.go.th/TH/infocente

r/

เปิดใหป้ระชาขน 

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ตา่งๆ ไดโ้ดยตรง ผา่น

 Website



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

73
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.oja.go.th/TH/about/

เปิดใหผู้รั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี เขา้ถงึขอ้มลูตาม

ประเด็นการประมนิ

คณุธรรมฯ ผา่น 

Website

74
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/%e0%b8

%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b

8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-

%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%9

8/

เปิดใหป้ระชาขน 

รอ้งเรยีน/สอบถาม/

ใหค้ าแนะน าได ้

โดยตรงผา่น Website

75
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กรอบแนวทางการ

ป้องกนัผลประโยชน์

ทับซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2016/12/oja62_25

_01.pdf

มาตรการป้องกนัการ

ทจุรติของหน่วยงาน

76
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กรอบแนวทางการ

ป้องกนัการรับสนิบน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2016/12/oja62_23

_01.pdf

มาตรการป้องกนัการ

ทจุรติของหน่วยงาน

77
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

กจิการ

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.oja.go.th/TH/wp-

content/uploads/2016/12/oja62_04

_01.pdf

มาตรการในการปฏบิัต ิ

ราชการ

78
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัการประกนั

คณุภาพงาน

ตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ

เพือ่ก ากบั ดแูล พัฒนา 

การตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ สูร่ะบบดจิทัิล 

ภายใตก้ารท างานอยา่งมี

มาตรฐานและมสีว่นรว่ม

เพือ่มุง่มั่นสูค่วามเป็นมอื

อาชพี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เป็นรางวลัประเมนิ

กระบวนการ

ปฏบิัตงิานและผลการ

ปฏบิัตงิานตรวจสอบ

เป็นไปอยา่งมคีณุภาพ

เป็นไปตามมาตรฐาน

การ และจรรยาบรรณ

การตรวจสอบภายใน

ตามทีก่รมบัญชกีลาง

ก าหนด

79
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

การประเมนิตา่ง ๆ
มาตรการการควบคมุ

ภายใน

เป็นแนวทางในการการ

ควบคมุ การป้องกนั

ขอ้ผดิพลาดในการ

ปฏบิัตงิาน ทัง้ดา้นการเงนิ

 การใชท้รัพยากรอืน่ๆ 

ตลอดจน ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย/ระเบยีบ 

มาตรฐาน และมคีวาม

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. ระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และประชมุระหวา่งประเทศ (ฉบับที ่3)

 พ.ศ. 2555

2. ระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ย

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

โครงการฝึกอบรม

สง่เสรมิการท างาน

อยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

80
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบลงทะเบยีนดว้ย

 QR-CODE

1. น าเทคโนโลยมีาใช ้

เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ลงทะเบยีนในกจิกรรม

ตา่งๆ เชน่ การประชมุ 

สมัมนา ฝึกอบรม 

2. สามารถตรวจสอบการ

เขา้รว่มกจิกรรมไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง ตามก าหนดการ

จัดกจิกรรม และลดความ

ซ า้ซอ้นในการลงทะเบยีน

เขา้รว่มกจิกรรม เนื่องจาก

 ระบบไมอ่นุญาต ใหล้ง

ทะบยีนในวนั หรอื เวลา

เดยีวกนั มากกวา่  1  

กจิกรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://register.oncb.go.th/login.php

#

เป็นระบบทีพั่ฒนา

รองรับให ้จนท.

การเงนิ ใชเ้ป็น

เครือ่งมอื เพือ่

ตรวจสอบรายชือ่การ

เขา้รว่มกจิกรรมกรรม 

และสามารถเบกิจา่ย

ใหถ้กูตอ้งตาม

ระเบยีบฯ

81
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เรือ่งรอ้งเรยีนยาเสพ

ตดิ ผา่นชอ่งทางสาย

ดว่น 1386 

และชอ่งทาง Website

 จดหมาย/ หนังสอื

ราชการ 

เดนิทางมารอ้งเรยีน

ดว้ยตนเอง ตู ้ปณ 

๑๒๓

1) เพือ่ใชก้ ากบัตดิตาม

ผลการด าเนนิงาน

๒) เพือ่ใชค้วบคมุป้องกนั

การร่ัวไหลของขอ้มลูไป

ยงับคุคล/องคก์รทีไ่ม่

เกีย่วขอ้ง

3) เพือ่ใชค้วบคมุการ

ปฏบิัตขิองเจา้หนา้ที ่ให ้

ปฏบิัตติามมาตรการรักษา

ความปลอดภัยของขอ้มลู 

๔) เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน

 สรา้งการรับรู ้และขอ

ความรว่มมอื

ใชอ้ยูปั่จจบุัน Drugnews

เป็นระบบทีพั่ฒนา

รองรับให ้จนท.น า

ขอ้มลูการรอ้งเรยีน

ยาเสพตดิจากทกุ

ชอ่งทางเขา้สูร่ะบบ 

ใชใ้นการประมวลผล

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

รวดเร็ว เพือ่น าเสนอ

ตามภารกจิทีไ่ดรั้บ

มอบหมาย

82
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน ปปส.ภ.3

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง 

ถกูตอ้ง เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้ง และการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

และระเบยีบ

กระทรวงการคลัง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.gprocurement.go.th/ne

w_index.html

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

83
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบเทยีบเวลา

เครอืขา่ย

คอมพวิเตอรผ์า่น

ดาวเทยีม (NTP)

ระบบเทยีบเวลาเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรผ์า่น

ดาวเทยีม (NTP) เป็นการ

ใชง้านดา้นเทคนกิส ์เทยีบ

เวลาของอปุกรณ์และ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

รวมถงึ ระบบคยีก์ารด์ 

เขา้-ออก ปะตอูาคาร 

ส านักงาน และกลอ้งวงจร

ปิด (CCTV) ของ ส านักงาน

 ป.ป.ส. ใหเ้ทีย่งตรง

ตามมาตฐานเวลาสากล  

เพือ่ป้องกนัความ

คลาดเคลือ่นของ เวลาใน

การท าธรุกรรม  โดยระบบ

คอมพวิเตอรจ์ะมกีารเทยีบ

เวลา (Sync) กบัดาวเทีย่ม

ทีใ่หบ้รกิาร GPS และกรม

อทุกศาสตร กองทัพเรอื  

และ สนักมาตรวทิยา  ซึง่

ท าให ้เวลาในระบบ

คอมพวิเตอรแ์ตล่ะเครือ่ง

แตกตา่งกนัไมเ่กนิ  10 

มลิลวินิาที

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

84
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการ

จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ

 พ.ศ. ๒๕๖๐

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

๑. ระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ย

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เอกสารการจัดซือ้จัดจา้งที่

เกีย่วขอ้ง

สง่เสรมิการท างาน

อยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

85
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

การประเมนิตา่ง ๆ การควบคมุภายใน

เป็นแนวทางในการการ

ควบคมุ การป้องกนั 

เพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ 

การด าเนนิงาน 

(ดา้นการด าเนนิงาน 

การเงนิ การใชท้รัพยากร) 

การรายงาน การ

ปฏบิัตงิานกฎหมาย/

ระเบยีบ เป็นไปตาม

มาตรฐาน และมคีวาม

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. หลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่

ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิัตกิารควบคมุภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

(https://bit.ly/3eXdytO)

2. เอกสารบรรยายโครงการสมัมนา

เชงิปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนาระบบการ

ควบคมุภายในของส านักงาน ป.ป.ส. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วนัที ่15 - 16 มนีาคม 2564 ณ โรงแรม

เซ็นจรูี ่พารค์ กรงุเทพฯ 

(https://bit.ly/3fvc9JX)

กพร. ด าเนนิการและ

ผลักดันใหส้ว่น

ราชการภายใน

ส านักงาน ป.ป.ส. 

ด าเนนิการตามกรอบ

ทีก่ระทรวงการคลัง

ก าหนด

86
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การพัฒนาคณุภาพ

การบรหิารจัดการ

ภาครัฐ

(Public Sector 

Management  Quality 

Award : PMQA)

เป็นกรอบการบรหิาร

จัดการองคก์าร เพือ่ให ้

สว่นราชการปรับปรงุ

องคก์ารอยา่งรอบดา้น

และตอ่เนื่องครอบคลมุทัง้

 7 หมวด ตามที่

ส านักงานก.พ.ร. ก าหนด 

โดยสนับสนุนให ้

สว่นราชการมมีาตรการ

ป้องกนัการทจุรติและ

สรา้งความโปรง่ใส การ

เปิดเผยขอ้มลูเพือ่ให ้

ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบไดต้ลอดจน

มุง่เนน้ใหส้ว่นราชการ

พัฒนาระบบงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

อ านวยความสะดวกใหก้บั

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอื

ประชาชนผูม้าตดิตอ่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. ชอ่งทางการรับขอ้มลู PMQA 4.0 

(https://www.opdc.go.th/content/Nj

cxNA๗)

2. หนังสอืเชญิประชมุเพือ่ประเมนิ

สถานะหน่วยงานเป็นระบบราชการ 

4.0 (shorturl.at/yCLX5)

กพร. ด าเนนิการและ

ผลักดันใหส้ว่น

ราชการภายใน

ส านักงานป.ป.ส. 

ด าเนนิการตามกรอบที่

ส านักงาน ก.พ.ร. 

ก าหนด

87
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน ปปส.กทม.

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง 

ถกูตอ้ง เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้ง และการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

และระเบยีบ

กระทรวงการคลัง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.gprocurement.go.th/ne

w_index.html

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เป็นการลดสนิบน



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

88
กระทรวง

ยตุธิรรม

ส านักงาน

คณะกรรมกา

รป้องกนั

และ

ปราบปราม

ยาเสพตดิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเพิม่ประสทิธภิาพ

การขายทอดตลาด

ทรัพยส์นิคดยีาเสพตดิ

โดยการ

ประชาสมัพันธผ์า่น

สือ่สงัคมออนไลน ์

(Social Media)

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่ง

ทางการประชาสมัพันธ์

ขอ้มลูขา่วสารการขาย

ทอดตลาดทรัพยส์นิคดยีา

เสพตดิใหห้ลากหลายขึน้

 สามารถเขา้ถงึประชาชน

ท าใหม้ผีูส้นใจเขา้มารว่ม

ประมลูทรัพยส์นิคดยีา

เสพตดิเพิม่ขึน้ รวมถงึ

เพือ่แกไ้ขปัญหาการฮัว้

ประมลู หรอืการสมยอม

ในการเสนอราคาเพือ่

หลกีเลีย่งการแขง่ขันใน

กลุม่ลกูคา้เกา่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
เว็บไซด ์ส านักงาน ป.ป.ส. และ 

Facebook ส านักงาน ปปส. ภ.5


