
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกับการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

 / ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.ricethailand.go.th/web/i

ndex.php/2019-04-04-05-47-15

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต ์และบรกิารตูรั้บขอ้

รอ้งเรยีน ณ อาคารทีท่ าการ

ส านักงานกรมการขา้ว

2

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.ricethailand.go.th/web/i

ndex.php/2019-04-04-05-47-15

3

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผน-ผล การป้องกันการ

ปราบปรามการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.ricethailand.go.th/web/i

ndex.php/2019-04-04-05-47-15

รายงานผลรอบ 6 เดอืน และรอบ 

12 เดอืน

4

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมการขา้ว

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การฝึกอบรม (Training 

Roadmap) หลกัสตูรพืน้ฐาน

กฎหมายเกีย่วกับการป้องกัน

การทจุรติและคอรัปชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.ricethailand.go.th/web/i

ndex.php/2018-08-09-08-02-52

5

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมการขา้ว

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การฝึกอบรม (Training 

Roadmap) หลกัสตูรการพัฒนา

นักกฎหมายภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.ricethailand.go.th/web/i

ndex.php/2018-08-09-08-02-52

6

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมการขา้ว
ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ

กรมการขา้ว

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

2/249/

7

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการเพือ่ป้องกันการ

ทจุรติ (การมสีว่นรว่มของ

ผูบ้รหิาร/เจตจ านงคส์จุรติ

ผูบ้รหิาร/การเสรมิสรา้วฒันธรรม

องคก์ร)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.ricethailand.go.th/web/i

ndex.php/2021-03-05-14-37-29

8

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน
การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

เพือ่ให หน วยงานภาครัฐ มี

มาตรการ ระบบ หรอื แนวทางใน

บรหิารจัดการความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานทีอ่าจก อให เกดิการ

ทจุรติ ซึง่เป นมาตรการป องกัน

การทจุรติเชงิรกุทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ต อไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://anticor.rid.go.th/

ในการปฏบิตังิานกอ่สรา้ง งาน

ด าเนนิการเอง มหีลาย

กระบวนงานหรอืขัน้ตอนการ

ด าเนนิงานทีม่คีวามส าคญัทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งทจุรติหรอื

กอ่ใหเ้กดิความขดักันระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนกับ

ผลประโยชนส์ว่นรวมของ

หน่วยงาน ประกอบกับการ

ปฏบิตังิานกอ่สรา้ง งานด าเนนิการ

เอง ถอืเป็นภาระงานดา้นภารกจิ

หลกัตามอ านาจหนา้ทีข่อง

หน่วยงาน เนือ่งจากกรม

ชลประทานเป็นหน่วยงานทีม่ี

ภารกจิหลกัในการพัฒนาแหลง่น ้า

และบรหิารจัดการน ้า เพือ่

การเกษตร การพลงังาน การ

สาธารณูปโภค หรอืการ

อตุสาหกรรม และหมายรวมถงึการ

ป้องกันความเสยีหายอันเกดิจาก

น ้าทีม่คีวามเสีย่ง ซึง่หาก

ด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่หน่วยงาน 

งบประมาณ และราษฏรในพืน้ที ่

รวมทัง้มคีวามเสีย่งจากภาระงาน

ดา้นจัดซือ้จัดจา้ง

http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/249/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/249/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

9

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการก ากับดแูลองคก์าร

ทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๖๔

๑) เพือ่เป็นนโยบายและแนวทาง

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนส าหรับสง่เสรมิธรร

มาภบิาลใหเ้กดิขึน้ในหน่วยงาน

และสามารถ

น าไปปฏบิตัแิละตดิตามผลได ้

อยา่งเป็นรปูธรรม แสดงถงึการให ้

ความส าคญักับการปรับปรงุ พัฒนา

 และสง่เสรมิ

ดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส

2) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางตรวจสอบ

ธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิานดา้น

ตา่งๆของกรมชลประทาน ทัง้นี้

เพือ่มใิหเ้กดิ

การแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน 

อันจะท าใหเ้กดิความสญูเสยีตอ่รัฐ

 สงัคม สิง่แวดลอ้ม องคก์าร 

ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และผูป้ฏบิตังิานภายในกรม

ชลประทาน

3) เพือ่สรา้งการยอมรับ ความ

น่าเชือ่ถอื ความมัน่ใจและศรัทธา

ใหเ้กดิขึน้กับผูรั้บบรกิาร 

ประชาชนท่ัวไป และผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอก

องคก์าร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www1.rid.go.th/index.php/th

/

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการของกรม

ชลประทานมรีะบบการบรหิาร

จัดการทีด่มีคีวามชดัเจน โปรง่ใส 

มธีรรมาภบิาล

เป็นทีย่อมรับของทกุฝ่ายที่

เกีย่วขอ้ง

10

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

โครงการใหร้างวลั เชดิ

ชผูลงาน หน่วยงาน

หรอืบคุคลภายใน

โครงการขา้ราชการ ลกูจา้ง กรม

ชลประทาน ดเีดน่

เพือ่เป็นการยกยอ่ง เชดิชเูกยีรต ิ

ผูป้ฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 

ซือ่สตัย ์สจุรติ และมผีลงานเป็นที่

ประจักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://hr.rid.go.th/welfare/file/News

/สบค%2007-795-2563%20คดัเลอืก

ขา้ราชการดเีดน่%20ปี%

202563%20.pdf

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ 

โดยจะมกีารประกาศรายชือ่และ

มอบรางวลั ในวนัที ่13 มถินุายน 

2564 วนัคลา้ยวนัสถาปนากรม

ชลประทาน

11

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โครงการปลกูฝังคา่นยิมและ

วฒันธรรม กรมชลประทาน

เพือ่สรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม

องคก์รในการท างานทีด่แีก่

บคุลากรกรมชลประทาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://person.rid.go.th/training/chee

r_up_rid.html

กรมชลประทานไดจั้ดให ้

บคุคลากรสวมใสเ่สือ้ยดืทีม่ตีรา

สญัลกัษณ์กรมชลประทาน หรอื

ตราสญัลกัษณ์ คา่นยิมและ

วฒันธรรมองคก์รทกุวนัศกุร ์การ

เผยแพรอ่นิโพกราฟิกคา่นยิมและ

วฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้การอบรม

ขา้ราชการบรรจใุหมใ่หรั้บรูเ้รือ่ง

คา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

12

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวนัิย

การด าเนนิการทางวนัิย และ

เสรมิสรา้งคณุธรรม

เพือ่สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกับวนัิย 

การด าเนนิการทางวนัิย และ

เสรมิสรา้งคณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://person.rid.go.th/training/

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

หลกัสตูรการพัฒนาขา้ราชการพล

เรอืนสามัญทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลอง

ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ รุน่ที ่28 – ๒๙

 ในรปูแบบ online

หลกัสตูรโครงการฝึกอบรม

เสรมิสรา้งองคค์วามรูก้าร

ปฏบิตังิานพนักงานราชการรุน่ที่ 

๑-๖ โครงการฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารหลกัสตูรการด าเนนิการ

ทางวนัิยส าหรับผูบ้งัคบับญัชา

ระดบัหัวหนา้ฝ่าย รุน่ที ่๒๐-๒๑ 

(อยูร่ะหวา่งการปรับแผนงาน) 

13

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

กจิกรรมสง่เสรมิการปฏบิตัติาม

ประมวลจรยิธรรม และขอ้บงัคบั

วา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ กรม

ชลประทาน

เพือ่ใหบ้คุลากรไดรั้บการปลกูฝัง

เรือ่งจรยิธรรมและจรรยา
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://person.rid.go.th/training/train

จัดใหม้กีารบบรยายสอดแทรก

เรือ่งจรรยาขา้ราชการในหลกัสตูร

ขา้ราชการและพนักงานราชการใหม่

14

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพใน

การด าเนนิการทางวนัิยให ้

รวดเร็วครบถว้นสมบรูณ์ถกูตอ้ง

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิการทางวนัิยใหร้วดเร็ว

ครบถว้นสมบรูณ์ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://hr.rid.go.th/archives/discipline

/คูม่อืการปฏบิตังิาน-work-manual

กรมชลประทานไดก้ าหนดใหก้าร

ด าเนนิการทางวนัิยเป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว ถกูตอ้งตามกฎหมาย และ

เป็นธรรม โดยมกีารจัดท าคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน (Work Manual) เพือ่ใช ้

เป็นแนวทางการปฏบิตังิานดา้น

วนัิย ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการ

จัดท าคูม่อืปฏบิตังิานเพิม่เตมิ

15

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

สือ่ประชาสมัพันธใ์หแ้ก่

ผูใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืส าหรับประชาชน

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

และลดภาระประชาชนผูต้ดิตอ่

ราชการ ในกาขออนุญาต อนุมัติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www1.rid.go.th/index.php/th

/

กรมชลประทานไดจั้ดใหม้กีาร

เผยแพรคู่ม่อืส าหรับประชาชนใน

การตดิตอ่ขออนุญาต อนุมัต ิทาง

เว็บไซตเ์พือ่ใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก 

และเป็นแนวทางปฏบิตังิานที่

ชดัเจน

16

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส
ศนูยก์ลางความรูก้รมชลประทาน

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูองคค์วามรู ้

ตา่ง ๆ ทีบ่คุลากรของกรม

ชลประทานและประชาชนสามารถ

สบืคน้และใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www1.rid.go.th/index.php/th

/

กรมชลประทานไดจั้ดใหม้กีารระบ

การจัดการความรูท้ีร่วบรวมองค์

ความรูด้า้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะ

เกีย่วกับงานดา้นการชลประทาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

17

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส
ระบบจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใชส้ าหรับเผยแพรข่อ้มลูการ

จัดซือ้จัดจา้งตามพระราชบญัญัติ

การจัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถงึระเบยีบ

และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยก าหนดใหห้น่วยงานในสงักัด

กรมชลประทานบนัทกึขอ้มลูให ้

เป็นแหลง่เดยีวกัน ผูป้ระกอบการ

หน่วยงานตรวจสอบ หรอืผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี สามารถสบืคน้ขอ้มลู

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว มี

ประสทิธภิาพ โปรง่ใสและ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://supply.rid.go.th/supplyrid/6/in

dex-home-a.html

สามารถคน้หาขอ้มลูประกาศ

จัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงานใน

สงักัดกรมชลประทาน ในเมนู 

"คน้หาประกาศทัง้หมด" และระบุ

เงือ่นไขตามทีต่อ้งการ เชน่ 

หน่วยงานทีอ่อกประกาศ ชือ่

โครงการ ประเภทประกาศ วธิี

จัดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้ หลงัจากนัน้ 

ระบบจะแสดงรายการตาม

รายละเอยีดทีต่อ้งการ

18

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

การจัดการขอ้รอ้งเรยีน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ

ขอ้รอ้งเรยีน และเป็นชอ่งทางใน

การชีแ้จงแกไ้ขปัญหาในเรือ่งที่

ประชาชาชนทีม่ปัีญหาการใชน้ ้า

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ppp.rid.go.th/%e0%b8%aa%e0

%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e

0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%

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

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a

d%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%

ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8

%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b

8%99/

กรมชลประทานไดจั้ดใหม้สีายดว่น

 ๑๔๖๐ เพือ่เป็นชอ่งการรอ้งเรยีน 

จงึจ าเป็นตอ้งระบบการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนทีช่ดัเจน

19

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับฟังความคดิเห็น

เพือ่ใหป้ระชาชนผูต้ดิตอ่ราชการ

ทราบถงึชอ่งทางตา่ง ๆ การแจง้

ความคดิเห็น ขอ้รอ้งเรยีน รอ้งทกุข์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://ppp.rid.go.th/

กรมชลประทานไดม้กีารก าหนด

ชอ่งทางรับฟังความคดิเห็น

หลากหลายชอ่งทาง ท าให ้

ประชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 

และสะดวกมากขึน้

20

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้น

การทจุรติ 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

เพือ่เป็นเครือ่งมอืการด าเนนิงาน

ทีเ่กีย่วกับการป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติ และเพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ย

ในการขบัเคลือ่นนโยบายและ

มาตรการตา่งๆ ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cad.go.th/main.php?f

ilename=main_anticorruptioncad

ภายในเว็บไซตศ์นูยป์ฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

ประกอบดว้ยขอ้มลู

การด าเนนิงานดา้นการป้องกันการ

ทจุรติ 

และกฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มทัง้มชีอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติ

https://www.cad.go.th/main.php?filename=main_anticorruptioncad
https://www.cad.go.th/main.php?filename=main_anticorruptioncad


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสและป้องกันการ

ทจุรติภายในหน่วยงาน

เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติและ

ผลประโยชน์

ทับซอ้น การรักษาวนัิย คณุธรรม 

จรยิธรรม จรรยาขา้ราชการ 

แกบ่คุลากรกรมตรวจบญัชสีหกรณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cad.go.th/main.php?file

name=Order

มมีาตรการภายในเพือ่ขบัเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายในหน่วยงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ เชน่ 

มาตรการ

ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่น

รว่ม

ในการด าเนนิงาน มาตรการ

ตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ และมาตรการ

สง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง 

เป็นตน้

22

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติ

เพือ่แจง้เบาะแส หรอืตรวจสอบ

เสรมิสรา้งศกัยภาพและ

การมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหา

ทจุรติประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cad.go.th/main.php?file

name=complain_04

มชีอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่น

ชอ่งทางออนไลน์ โดยแยกตา่งหาก

จากชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

ท่ัวไปของ

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เพือ่เป็น

การคุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้

เบาะแส สอดคลอ้ง

กับแนวปฏบิตักิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

23

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมประมง

การเสนอผลงานเพือ่รับ

รางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่สนับสนุนการท างานใหม้ี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

เกดิความคุม้คา่ ลดขัน้ตอนและ 

ระยะเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www4.fisheries.go.th/local/in

dex.php/main/view_activities/185/69

25

เป็นรางวลัสง่เสรมิการท างานแบบ

มสีว่นรว่มการใหบ้รกิารทีด่โีปรง่ใส

ตรวจสอบได ้

24

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมประมง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

จัดท ากฎหมายล าดบัรอง ทีอ่อก

ตามพระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ.2558 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข ึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www4.fisheries.go.th/local/

index.php/main/site/law

https://www.fisheries.go.th/law/we

b2/

25

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมประมง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย

ล าดบัรอง ทีอ่อกตามพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข ึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www4.fisheries.go.th/local/in

dex.php/main/site/law
https://www.fisheries.go.th/law/web2/

26

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมปศสุตัว์ การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

กรมปศสุตัว ์ประจ าปี 2564

เพือ่พัฒนาระบบ/กระบวนงานใน

การป้องกันการทจุรติภายในกรม

ปศสุตัว์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anticorruption.dld.go.th/inde

x.php/th/2020-05-13-01-30-37/risk-

menu/224-2564

27

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมปศสุตัว์

โครงการใหร้างวลั เชดิ

ชผูลงาน หน่วยงาน

หรอืบคุคลภายใน

โครงการยกยอ่งหน่วยงานใส

สะอาดดเีดน่ กรมปศสุตัว์

เพือ่ประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของหน่วยงาน

ภายในกรมปศสุตัว์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dld.go.th/th/index.php/th/ne

wsflash/bookkrut-menu/22923-

procure-25631009-2

28

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมปศสุตัว์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรการในการ

ป้องกันปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมปศสุตัว์

เพือ่ก าหนดใหม้มีาตรการในการ

ป้องกันปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมปศสุตัว์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anticorruption.dld.go.th/inde

x.php/th/law-menu/anticorruption-

menu/150-2020-05-15-04-26-08

https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.fisheries.go.th/law/web2/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมปศสุตัว์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

การปฏบิตังิานตามกระบวนการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ/

แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุลากรหรอืเจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบสามารถน าไปเป็น

กรอบแนวทางปฏบิตังิานตาม

มาตรฐานกระบวนการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/

แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบ ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anticorruption.dld.go.th/inde

x.php/th/news-menu/2563-05-13/54-

work-manual-cat/117-intend-

25621122

30

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมปศสุตัว์ การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

ประเมนิผลดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://dld.go.th/th/index.php/th/ne

wsflash/bookkrut-menu/23769-

procure-25640517-1

31

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตร เรือ่ง เจตจ านงสจุรติใน

การบรหิารงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพือ่ใหผู้บ้รหิารเป็นแบบอยา่ง

ทีด่ใีนการบรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติตามหลกัธรรมา

ภบิาลปราศจากการทจุรติ 

มคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.royalrain.go.th/royalrai

n/ShowDetail.aspx?DetailId=1280

8

32

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตร เรือ่งการใหห้รอืรับ

ของขวญั หรอืของก านัล หรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด

เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่

ของกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตรตระหนักถงึความส าคญัใน

การเสรมิสรา้งคา่นยิม ทัศนคตทิี่

ถกูตอ้งในการประพฤตปิฏบิตัติน

เกีย่วกับการใหห้รอืรับของขวญั 

หรอืของก านัล หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

 เพือ่ป้องกันการเรยีกรับสนิบน 

หรอืการรับทรัพยส์นิหรอืประโยชน์

อืน่ใดจากผูอ้ ืน่ การใชอ้ านาจ

หนา้ทีห่รอืต าแหน่งหนา้ทีใ่นการ

เอือ้ประโยชนต์อ่ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ 

การแสวงหาผลประโยชนร์ว่มกัน

กับองคก์รธรุกจิเอกชน รวมถงึการ

ป้องกันความเสีย่งและการจัดการ

ความเสีย่งเกีย่วกับการเกดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้นในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.royalrain.go.th/royalrai

n/ShowDetail.aspx?DetailId=12813

https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=12808
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=12808
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=12808


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

33

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตร เรือ่งการงดใหข้องขวญั

แกข่า้ราชการในสงักัดกรมฝน

หลวงและการบนิเกษตร

เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่

ของกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตรตระหนักถงึความส าคญัใน

การเสรมิสรา้งคา่นยิม ทัศนคตทิี่

ถกูตอ้งในการประพฤตปิฏบิตัติน

เกีย่วกับการใหห้รอืรับของขวญั 

หรอืของก านัล หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

 เพือ่ป้องกันการเรยีกรับสนิบน 

หรอืการรับทรัพยส์นิหรอืประโยชน์

อืน่ใดจากผูอ้ ืน่ การใชอ้ านาจ

หนา้ทีห่รอืต าแหน่งหนา้ทีใ่นการ

เอือ้ประโยชนต์อ่ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ 

การแสวงหาผลประโยชนร์ว่มกัน

กับองคก์รธรุกจิเอกชน รวมถงึการ

ป้องกันความเสีย่งและการจัดการ

ความเสีย่งเกีย่วกับการเกดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้นในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.royalrain.go.th/royalrai

n/ShowDetail.aspx?DetailId=12811

34

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ก าหนดกลไกการตรวจสอบผา่น

ระบบการตรวจสอบภายในและ

การควบคมุภายในของหน่วยงาน

เพือ่ใหห้น่วยงานมกีระบวนการ

ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ถกูตอ้ง และโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.royalrain.go.th/royalrai

n/ShowDetail.aspx?DetailId=12881

35

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง

กระบวนงานการจัดซือ้

จัดจา้งพัสด ุประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ โดยก าหนดมาตรการ

ป้องกันการทจุรติของ

กระบวนงานจัดซือ้จัดจา้งพัสดุ 

ประกอบดว้ย

๑) ก าหนดรา่งขอบเขตงานหรอื

รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพา

ของพัสดทุีจ่ะซือ้จะจา้ง (TOR) 

ใหม้ผีูย้ ืน่เสนอราคาไดห้ลาย

รายหรอืหลายยีห่อ้

๒) จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน

กระบวนงานการบรหิารสญัญา

ของกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตร

๓) ก าหนดมาตรการการบรหิาร

สญัญา ประกอบดว้ย

- การตรวจรับพัสดุ

- การขยายระยะเวลา

- การงด/ลดคา่ปรับ

๔) แตง่ตัง้เจา้หนา้ทีข่องส านัก/

กองอืน่ เขา้รว่มเป็น

คณะกรรมการพจิารณาผลหรอื

ตรวจรับ

๕) จัดท า check list การ

ตรวจสอบคณุสมบตัแิละเอกสาร

หลกัฐานของผูย้ืน่ขอ้เสนอและ

เสนอราคาในทกุวธิกีารจัดซือ้

๑.เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการดา้น

การจัดซือ้จัดจา้งเป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้งตามพระราชบญัญัตกิาร

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานดว้ย

ความโปรง่ใส ปลอดจากการทจุรติ

เชงินโยบายและตอ่หนา้ทีร่าชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.royalrain.go.th/royalrai

n/ShowDetail.aspx?DetailId=12038



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

36

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมฝนหลวง

และการบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศแนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติของ

เจา้หนา้ที่

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

การรอ้งเรยีนดว้ยความสจุรติและ

โปรง่ใสตามหลกัการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ีและมตขิอง

คณะรัฐมนตรี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.royalrain.go.th/royalrai

n/ShowDetail.aspx?DetailId=12965

37

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมพัฒนา

ทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

AI chatbot คยุกับนอ้งดนิดี

คยุกับนอ้งดนิด ีเป็นการสนทนา

โตต้อบผา่น Line เจา้หนา้ที่

น าไปใชใ้นการใหค้ าแนะน ากับ

เกษตรกร นักศกึษา ผูรั้บบรกิาร 

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ldd.go.th/dindee/index.

html

38

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมพัฒนา

ทีด่นิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service LDD กรม

พัฒนาทีด่นิ

เพือ่การใหบ้รกิารของกรมพัฒนา

ทีด่นิในดา้นบรกิารตา่งๆ เพือ่ให ้

เกดิการใหบ้รกิารทีด่ผีา่นสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์เกดิความสะดวก

แกป่ระชาชนในการรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ldd.go.th/eService/inde

x.html

39

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมพัฒนา

ทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน/ รอ้ง

ทกุข์

การเปิดใหบ้รกิารรอ้งทกุข/์

รอ้งเรยีนทางอนิเตอรเ์น็ต เป็น

ชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไปไดส้ามารถ

 รอ้งทกุข ์/ รอ้งเรยีนมายังกรม

พัฒนาทีด่นิไดโ้ดยตรง เพือ่ความ

รวดเร็วในการรับทราบปัญหา 

สามารถน าไปด าเนนิการไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว โดยทกุๆ เรือ่งจะไดม้กีาร

ตดิตาม มใิหเ้กดิความลา่ชา้ในการ

แกไ้ขปัญหา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www1.ldd.go.th/Gov_Clean/co

mplain.html

40

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมพัฒนา

ทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น

 WEBBOARD

เพือ่เป็นชอ่งทางการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการแสดงความ

คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ใน

กระบวนการท างานของกรม

พัฒนาทีด่นิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://info.ldd.go.th/lddwb/AllTopics.

aspx

41

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมพัฒนา

ทีด่นิ

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง กรม

พัฒนาทีด่นิ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งมคีวามโปรง่ใส และเป็นการ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารในการ

จัดซือ้จัดจา้งเป็นตามระเบยีบของ

ทางราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://sql.ldd.go.th/auction/

42

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมพัฒนา

ทีด่นิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การบรหิารความเสีย่งการทจุรติ 

กรมพัฒนาทีด่นิ

เพือ่ป้องกัน และบรหิารจัดการ

ความเสีย่งของการด าเนนิงานทีอ่า

จก อให เกดิการทจุรติ ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและทันทว่งท ีในกรณีทีม่ี

ความสงสยัหรอืพบการกระท าที่

เกีย่วกับการทจุรติในเรือ่งนัน้ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ldd.go.th/Anticorruptio

n/PDF/Risk_2564.pdf 



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

43

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมพัฒนา

ทีด่นิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรมพัฒนาทีด่นิ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใส ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

เป็นการประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายที่

จะกอ่ใหเ้กดิการปรับปรงุพัฒนา

ดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสใน

หน่วยงานภาครัฐ และเพือ่ให ้

หน่วยงานไดรั้บทราบระดบั

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานท าให ้

เกดิความตระหนักและให ้

ความส าคญัในการปฏบิตัหินา้ที่

ตามหลกัคณุธรรมและความ

โปรง่ใสมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ldd.go.th/Anticorruptio

n/PDF/Article2564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

การเกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตามมาตรการ

ตรวจสอบภายใน

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

หน่วยงานเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกับการ

บรหิารความเสีย่ง การควบคมุและ

การก ากับดแูล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://inaudit.doae.go.th/wp-

content/uploads/2019/06/Process-

Audit.jpg

หน่วยงานด าเนนิการตาม

มาตรฐานการควบคมุภายใน
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

งานบรกิารออนไลนภ์าครัฐ 

Government e-Service

เพือ่ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

เว็บไซตข์องกรม สามารถเขา้ไป

หาขอ้มเูพิม่เตมิในหน่วยอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง โดยไมต่อ้งออกจาก

เว็บไซตห์ลกัของกรม แตส่ามารถ

คน้หาเว็บไซตข์องหน่วยอืน่ไดเ้ลย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.opdc.go.th/content/NjE

4MQ?fbclid=IwAR1r6P2atvuGl4QcHuz

vhLKS9t1r2Ct0V3YM8flOD1eaipaIN1P

Xyiw6zEY

เป็นความรว่มมอืกับส านักงาน

พัฒนาคณะกรรมการระบบราชการ

ไทย
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรใน

หน่วยงาน มวีฒันธรรมองคก์รทีด่ ี

ปราศจากการทจุรติ และเพือ่เป็น

การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้ับ

บคุลากรของกรมสง่เสรมิสหกรณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/a

boutcpd/cpdanticorupption/cpdcultu

reorg

มแีนวทางปฏบิตัใินการเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองค ์เชน่. ประกาศกรม

สง่เสรมิสหกรณ์ เรือ่งมาตรการการ

งดให ้หรอืรับของขวญั หรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด (No Gift Policy) 

ในการด าเนนิงานและเทศกาล

ส าคญั และมรีางวลัการคดัเลอืก

ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฏระเบยีบทีล่า้สมัย 

อาจกอ่ใหเ้กดิการเรยีกรับสนิบน

เพือ่ใหย้ดึถอืกฎระเบยีบไปปฏบิตั ิ

โดยเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน ทัง้

เป็นสรา้งความโปรง่ใสในการ

ท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/c

omponent/k2/item/3992

เป็นการสง่เสรมิ และยดึถอื

กฎระเบยีบไปปฏบิตั ิโดยเป็นไป

ในแนวทางเดยีวกัน ทัง้เป็นสรา้ง

ความโปรง่ใสในการท างาน
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

ระบบการบรหิารสญัญาจัดซือ้จัด

จา้งภายในกรมสง่เสรมิสหกรณ์

เพือ่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูในการ

จัดซือ้จัดจา้ง โดยป้องกันการ

ทจุรติ และสรา้งความโปรง่ใสใน

การจัดซือ้จัดจา้งแตล่ะรายการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/c

omponent/k2/item/200

เป็นการป้องกันการทจุรติ และ

สรา้งความโปรง่ใสใหห้น่วยงาน
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

รอ้งทกุข ์และการชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการแจง้

ขอ้มลู

เบาะแส หรอืพยานหลกัฐาน

เกีย่วกับการกระท าของเจา้หนา้ที่

ทีส่อ่ไปในทางทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหก้ับประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/c

omponent/k2/item/4091

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุข ์และการชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ จะแยกคนละชอ่งทาง เพือ่

สะดวกในเขา้รอ้งเรยีน

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/3992
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/3992
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/200
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/200
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4091
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4091


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ผลส ารวจความพงึพอใจ

เพือ่น าผลส ารวจในการมารับ

บรกิารของประชาชนมาปรับปรงุ

ระบบการส งเสร ิมสหกรณ์ กลุม่

เกษตรกร และประชาชน ผูม้ารับ

บรกิาร ให สอดคล องกับความต

องการของผู รับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/c

omponent/k2/item/4099

ผลส ารวจความพงึพอใจ จะแยก

เป็นไปตามภารกจิงาน
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์

การเสนอผลงานเพือ่รับ

รางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่สง่เสรมิการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้ง

ธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://office.cpd.go.th/develop/index

.php/2016-05-23-07-04-37/2016-06-

06-06-25-30#2563

เป็นรางวลัสง่เสรมิการท างานอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้ง

ธรรมาภบิาล
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

กรมหมอ่นไหม ประจ าปี 2564

เพือ่พัฒนาระบบ/กระบวนงานใน

การป้องกันการทจุรติภายในกรม

หมอ่นไหม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%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

%af/

เปิดใหป้ระชาชนไดรั้บทราบการ

ประเมนิความเสีย่ง และเพือ่ให ้

ประชาชนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

ประเมนิผลดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%a

3%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%b

8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%

b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0

%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e

0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e

0%b8%b2/

เปิดใหบ้คุลากรภายใน และ

ประชาชนผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอื

บคุคลท่ัวไปไดรั้บทราบขอ้มลู และ

รว่มประเมนิกรมหมอ่นไหมในเรือ่ง

คณุธรรมและความโปรง่ใส
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรการในการ

ป้องกันปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมหมอ่นไหม

เพือ่ก าหนดใหม้มีาตรการในการ

ป้องกันปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมหมอ่นไหม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b9%8

1%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9

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

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

b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8

%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b

8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%

b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0

%b8%a5/

#ERROR!
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

การปฏบิตังิานตามกระบวนการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ/

แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใหบ้คุลากรหรอืเจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบสามารถน าไปเป็น

กรอบแนวทางปฏบิตังิานตาม

มาตรฐานกระบวนการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/

แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบ ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%8

1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%

88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8

%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b

9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%

b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0

%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e

0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%

e0%b8%b5/

ด าเนนิการตามแนวทางการ

ปฏบิตั/ิมาตรการการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติอยา่งเครง่ครัด - 

รายงานการรอ้งเรยีนไปยัง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทกุเดอืน - 

จัดท ารายงานขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติฯ เสนออธบิดี

กรมหมอ่นไหมและประกาศใน

เว็บไซตก์รมหมอ่นไหม

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4099
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4099
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/
https://qsds.go.th/ethics/%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%af/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ กรมหมอ่น

ไหม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพือ่เป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนนิงานดา้นการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b9%8

1%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9

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

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

b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8

%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b

8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%

b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0

%b8%a5/
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

อธบิดกีรมหมอ่นไหมประกาศ

เจตจ านงเป็นแบบอยา่งทีด่ ีและ

ใหค้วามส าคญั เนน้ย ้าให ้

ด าเนนิการตามมาตการตา่งๆ 

และรว่มกันตอ่ตา้นการทจุรติ มุง่

สูก่ารเป็นองคก์รคณุธรรม

เพือ่เป็นแนวทางทีช่ดัเจน และมี

แบบอยา่งทีด่ ีสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่

เจา้หนา้ทีท่กุระดบัชัน้และ

ประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b8%8

1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a

b%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%

ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8

%ab%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b

8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%

b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0

%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%88%e

0%b8%b3/

อธบิดกีรมหมอ่นไหมให ้

ความส าคญัอยา่งมากในเรือ่งการ

ตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ ไดก้ าชบัใหผู้บ้รหิารทกุ

ระดบัชัน้เป็นแบบอยา่งทีด่ี
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

บรูณาการการท างานดา้นการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติกับหน่วยงานภายนอก

เพือ่ทราบแนวปฏบิตั ิและการ

รว่มมอื รวมทัง้การแจง้เบาะแส

การทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้ในมมุ

หน่วยงานภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เชน่ การเขา้รว่มการประชมุสมัมนา

รว่มหารอืตา่งๆ กับหน่วยงาน

ภายนอก
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม

ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่กุระดบัชัน้ 

ตามแนวทางมวีนัิย พอเพยีง 

สจุรติ จติอาสา

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ในในเรือ่ง

คณุธรรมทีส่อดคลอ้งกับการ

ป้องกันการทจุรติ และตระหนักถงึ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับตนเองและ

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b9%8

1%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9

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

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

b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8

%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b

8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%

b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0

%b8%a5/

ตามแผนปฏบิตักิารตอ่ตา้นการ

ทจุรติ กรมหมอ่นไหม และ

แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรม 

กรมหมอ่นไหม ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

กรมหมอ่นไหม
สือ่ประชาสมัพันธใ์หแ้ก่

ผูใ้ชบ้รกิาร

คูม่อีปฏบิตังิาน คูม่อืการ

ใหบ้รกิาร กฎหมาย ระเบยีบ 

ประกาศ มาตรการ ตา่งๆ

เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตั ิสรา้ง

ความเชือ่มัน่ใหก้ับเจา้หนา้ทีแ่ละ

ประชาชน เชน่ คูม่อื ขัน้ตอนการ

ตรวจประเมนิผา้ไหมไทย (ตรา

นกยงูพระราชทาน) ตาม

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุมัติ

อนุญาตของทางราชการ ๒๕๕๘ 

การขอรับพุห์มอ่น ไขไ่หม รวมทัง้

การบรกิารการประสานงานการ

จัดซือ้จัดจา้ง ตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://qsds.go.th/%e0%b8%81%e0%

b8%8e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0

%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e

0%b8%a2%e0%b8%9a/
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การยางแหง่

ประเทศไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ทจุรติ

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการรอ้งเรยีน

การทจุรติใหก้ับประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://raot.co.th/ewt_news.php?nid

=3578

62

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การยางแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนงานป้องกันและปราบปราม

การทจุรติและสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม

เพือ่ก าหนดแนวทางในการบรหิาร

จัดการตามนโยบายก ากับดแูล

กจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://raot.co.th/download/fraud/pl

an_prevent_fraud_64.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การยางแหง่

ประเทศไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งทจุรติ

เพือ่พัฒนากระบวนการท างาน

ดา้นป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติในมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.raot.co.th/download/po

licy/grc_policy.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การยางแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรือ่งเครอืขา่ยคณุธรรม สรา้งคน

ด ีตา้นทจุรติคอรัปชัน่

เพือ่สง่เสรมิและสรา้งจติส านกึ

ดา้นการตา้นทจุรติในบคุลากร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://raot.co.th/download/pdf/acti

vity/64/seminar_discipline_branch_6

4.pdf

https://raot.co.th/download/pdf/

activity/64/seminar_discipline_hq

_64.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การยางแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการคนดมีคีณุธรรม
เพือ่สง่เสรมิพนักงานใหก้ระท า

ความด ีและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://raot.co.th/download/plan/HR

/culture/result_good_people_2563.p

df  

https://raot.co.th/download/plan

/HR/culture/guide_good_people.

pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

คณะท างานดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรม และความโปรง่ใส

 ในการด าเนนิงานของ

สถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู 

(องคก์ารมหาชน)

๑. ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานดา้น

การป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติของสถาบนัใหเ้ป็นไปตาม

ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติ

 ๒. วเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA 

และจัดท าแผนปรับปรงุการ

ด าเนนิงาน เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม และความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของสถาบนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของสถาบนัวจัิยและ

พัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ตาม

เอกสารแนบหมายเลข 1 

 2. การเผยแพรร่ายงานการประชมุ

คณะท างานคณุธรรมฯ ครัง้ที ่2/2563 

บนเว็บไซต ์

https://www.hrdi.or.th/public/files/o

perations/Transparency/O35Meeting

Report22563.pdf

 ๓. การเผยแพรร่ายงานการประชมุ

คณะท างานคณุธรรมฯ ครัง้ที ่1/2564 

บนเว็บไซต ์

https://www.hrdi.or.th/public/files/o

perations/Transparency/O35Meeting

Report12564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน 

สถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู 

(องคก์ารมหาชน) และระบบการ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนบนเว็บไซต์

เป็นสถานทีรั่บเรือ่งรอ้งเรยีนกรณี

บคุลากรของสถาบนักระท าการ

ทจุรติ หรอืกรณีมผีูไ้ดรั้บความ

เดอืดรอ้นเสยีหายจากการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรของสถาบนั

 รวมถงึรับผดิชอบเกีย่วกับการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. ค าสัง่จัดตัง้ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน 

สถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู 

(องคก์ารมหาชน) ตามเอกสารแนบ

หมายเลข 2

 2. ประกาศแนวปฏบิตัใินการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนบนเว็บไซตข์องสถาบนั 

https://www.hrdi.or.th/PublicService

/Complainant

 3. ระบบการแจง้เรยีนรอ้งเรยีนบน

เว็บไซต ์

https://www.hrdi.or.th/PublicService

/formComplainant
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การบรกิารขอ้มลูออนไลน์ หรอื 

e-services

ชอ่งทางการสบืคน้ขอ้มลูหรอืองค์

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชนแ์ก่

ประชาชนและผูรั้บบรกิาร 

นอกจากนีย้ังไดจั้ดท าระบบการ

สัง่ซือ้เมล็ดพันธุ ์Hemp เพือ่ลด

คา่ใชจ้า่ยและลดระยะเวลายืน่ค า

ขอ อกีทัง้ยังชว่ยลดความเสีย่งการ

ใหห้รอืเรยีกรับสนิบน และลดความ

เสีย่งการแพรร่ะบาดของ COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.hrdi.or.th/PublicServic

e/EServices

https://www.hrdi.or.th/PublicService/EServices
https://www.hrdi.or.th/PublicService/EServices


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลูการ

ด าเนนิงานลงในเว็บไซต ์

Facebook fanpage Youtube 

channel และ Podcast ของ

สถาบนั

ชอ่งทางเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 

ความคบืหนา้และผลการ

ด าเนนิงานทีส่ าคญัของสถาบนั 

รวมถงึเป็นชอ่งทางส าหรับการ

ตดิตอ่สือ่สาร สอบถาม ตชิม 

แสดงความคดิเห็นหรอืรอ้งเรยีน

ตอ่การด าเนนิงานหรอืการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรของสถาบนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. เว็บไซตข์องสถาบนั 

https://www.hrdi.or.th/

 -๒. 

https://www.facebook.com/hrdi.or.t

h

 ๓. 

https://www.youtube.com/user/HRD

IPublicOrg/videos

 ๔. https://soundcloud.com/hrdi-hrdi
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติประจ าปี

ก าหนดการด าเนนิงาน โครงการ 

หรอืกจิกรรมเพือ่ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติของสถาบนั 

รวมถงึสง่เสรมิใหบ้คุลากรของ

สถาบนัตระหนักถงึความส าคญั

ของการปฏบิตังิานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติและสามารถป้องกัน

ไมใ่หเ้กดิการทจุรติในสถาบนัได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

๑. แผนปฏบิตักิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทีป่ระกาศเผยแพรใ่นเว็บไซต ์

https://www.hrdi.or.th/public/files/o

perations/Transparency/O39ActionPl

anForPreventionCorruptionMiscondu

ct2564.pdf

 ๒. ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดอืนที่

เสนอตอ่ ศปท. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และเผยแพรใ่นเว็บไซต ์

https://www.hrdi.or.th/public/files/o

perations/Transparency/O40ReportO

fAntiCorruptionPlan6Month2564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

สถาบนัวจัิย

และพัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

เป็นเครือ่งมอืคน้หาหรอืระบุ

จดุออ่นของการด าเนนิงานภายใน

หน่วยงานทีอ่าจเป็นชอ่งทางให ้

เกดิการทจุรติ และก าหนด

แนวทางหรอืมาตรการในการ

จัดการความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

ทจุรตินัน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

รายงานผลการประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และแผนบรหิารความเสีย่ง ทีเ่ผยแพร่

ในเว็บไซต ์

https://www.hrdi.or.th/public/files/o

perations/Transparency/O36FraudRis

kAssessment2564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การเกษตร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกไดร้ว่ม

ตรวจสอบความโปรง่ใสและ

ปราศจากการทจุรติของส านักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.oae.go.th/view/1/%E0%

B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0

%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E

0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%

E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88

%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%

A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8

%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B

8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/TH-

TH

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทาง

เว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

การปฏริปู

ทีด่นิเพือ่

เกษตรกรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ

 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุนั -โปรดเลอืก-

ส.ป.ก. ได ้

มอบหมาย

ส านัก/กอง/

ศนูย/์สปก.

จังหวดั

ด าเนนิการตาม

แผนและให ้

รายงานผลใน

วนัที ่19 ก.ค. 64
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุนัhttps://www.moac.go.th/anticorruption-performance-preview-431091791835
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทาง

เว็บไซต์

75

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิ ITA ใชอ้ยูปั่จจบุนั
ประเมนิผา่นระบบ ITAS ของ

ส านักงาน ป.ป.ช.
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิองคก์รคณุธรรม ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.moac.go.th/anticorrupti

on-performance-preview-

431191791856

ประเมนิตามหลกัเกณฑข์องกรม

ศาสนา
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ

เครือ่งมอืประเมนิสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 หรอื PMQA 4.0

เพือ่พัฒนา สง่เสรมิใหห้น่วยงาน

ภาครัฐมกีารพัฒนาองคก์ารไปสู ่

“ระบบราชการ 4.0” ทีม่กีารท างาน

อยา่งเปิดกวา้ง

และเชือ่มโยงถงึกัน ยดึประชาชน

เป็นศนูยก์ลาง และเป็นองคก์ารที่

มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมัย เพือ่

รองรับตอ่การเปลีย่นแปลงไปสู่

ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของ

รัฐบาล โดยหน่วยงานภาครัฐตอ้ง

ปรับตวัเขา้สูย่คุดจิทัิล และ 

ยกระดบัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานสูส่งัคมดจิทัิลทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน เพือ่ใหห้น่วยงาน

ภาครัฐสามารถเป็นทีพ่ ึง่ น่าเชือ่ถอื

และไวว้างใจไดข้องประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.opsmoac.go.th/change

ma-files-401291791793

ส านักงาน ก.พ.ร. ไดก้ าหนดให ้

การพัฒนาคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 4.0 โดยใชเ้กณฑ์

การประเมนิสถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

 หรอื PMQA 4.0 เป็นรางวลัสาขา

หนึง่ของรางวลัเลศิรัฐ สาขา

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) ซึง่เป็น

รางวลัทีม่อบใหแ้กห่น่วยงาน

ภาครัฐทีด่ าเนนิการพัฒนาองคก์าร

อยา่งตอ่เนือ่ง และมผีลด าเนนิการ

ปรับปรงุองคก์ารตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

อยา่งโดดเดน่



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ กลไก ในการป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่ป้องกันผลประโยชนทั์บซอ้นมิ

ใหเ้กดิขึน้ในหน่วยงานอยา่งเป็น

รปูธรรม และเพือ่ความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8

4%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%

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

%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E

0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8

2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%

99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8

%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.2) สง่เสรมิคา่นยิมใหรั้กความ

ซือ่สตัยส์จุรติ 

และปลกุจติส านกึทีด่ใีหแ้ก่

บคุลากร

1) สรา้งคา่นยิมในการปฏบิตังิาน

ของเจา้หนา้ที ่

โดยใหย้ดึหลกัการปฏบิตัติาม

กฎหมาย มคีวาม

ซือ่สตัยส์จุรติ และมคีณุธรรม 

จรยิธรรม (ทกุส านัก,หน่วยงาน)

2) จัดอบรมสมัมนาปลกุจติส านกึ 

และสง่เสรมิ

จรยิธรรมใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ใหรู้แ้ละ

เขา้ใจในปัญหา 

และผลกระทบตอ่สงัคม ตอ่องคก์ร

 และตอ่

ตนเอง หากมผีลประโยชนทั์บซอ้น

เกดิขึน้ใน

หน่วยงาน (ส านักบรหิาร)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8

4%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%

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

%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E

0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8

2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%

99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8

%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.3) มขีัน้ตอนในการด าเนนิงาน

อยา่งชดัแจง้และมกีฎหมาย

รองรับในการด าเนนิการเรือ่งนัน้ๆ

 และตอ้งแกไ้ขกฎระเบยีบทีม่ี

ชอ่งทางใหเ้กดิการทจุรติได ้

(1) ศกึษา ทบทวน ปรับปรงุ และ

แกร้ะเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่ตา่งๆ

 ของ สวก. 

เพือ่ปิดชอ่งการทจุรติ (ส านัก

กฎหมาย)

(2) รณรงคใ์หเ้จา้หนา้ทีท่กุคน

ปฏบิตัติามระเบยีบ

ขอ้บงัคบัอยา่งเครง่ครัด (ทกุส านัก,

 หน่วยงาน)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8

4%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%

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

%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E

0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8

2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%

99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8

%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

1.5) ขยายโอกาสใหแ้กเ่จา้หนา้ที่

(1) จัดท าแผนปฏบิตักิารดา้น

บคุลากร โดยสง่เสรมิ

ใหเ้จา้หนา้ทีม่โีอกาสกา้วหนา้ใน

วชิาชพี หรอืมี

โอกาสเขา้รับการอบรม ศกึษา ดู

งาน เพือ่เพิม่พนู

ความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็น

ตอ่การปฏบิตังิาน

ในหนา้ทีข่องตน เพือ่สง่เสรมิให ้

เจา้หนา้ที่

กระตอืรอืรน้ในการท างาน และใหม้ี

เป้าหมาย

ทีช่ดัเจน มุง่เนน้ทีค่วามกา้วหนา้

มากกวา่การแสวงหาผลประโยชน์

จากการปฏบิตัหินา้ทีใ่นต าแหน่ง

ปัจจบุนั

(ส านักบรหิาร)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8

4%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%

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

%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E

0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8

2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%

99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8

%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.6) ผูบ้งัคบับญัชาปฏบิตัตินเป็น

แบบอยา่ง

(1) ใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั

ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรือ่งความ

สจุรติ (ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั )

(2) ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเฝ้าระวงัการ

ปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

อยา่งรอบคอบ และสอดสอ่งดแูล

การบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั อยา่งเครง่ครัด 

(ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั )

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8

4%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%

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

%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E

0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8

2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%

99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8

%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.7) ลดโอกาสการทจุรติในการ

จัดกจิกรรมของหน่วยงาน

(1) ศกึษาวา่กจิกรรมใดของ สวก. 

ทีเ่อือ้อ านวยตอ่

การเกดิผลประโยชนทั์บซอ้นของ

เจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง หรอื เอือ้อ านวยตอ่การ

แสวงหา

ประโยชนอ์ันมชิอบของเจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง 

พรอ้มทัง้จัดใหม้มีาตรการและแนว

ทางแกไ้ข

เพือ่ลดโอกาสการทจุรติของ

เจา้หนา้ที ่ในเรือ่ง

นัน้ๆ 

(คณะท างานบรหิารความเสีย่ง)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8

4%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%

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

%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E

0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8

2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%

99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8

%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.8) ป้องกันผลประโยชนทั์บ

ซอ้นเกีย่วกับผูเ้สนองานในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

(1) การด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งให ้

เป็นไปตาม พรบ. การจัดซือ้จัด

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2560 อยา่งเครง่ครัด ทัง้นี้

เพือ่ความรัดกมุมากยิง่ข ึน้ จงึให ้

สวก. ด าเนนิการ ดงันี้

1.1 ก าหนดใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

แบบเฉพาะเจาะจงตอ้งมคีูค่า้หรอืผู ้

ใหบ้รกิารมาเทยีบอยา่งนอ้ย 3 ราย

1.2 ในการจัดซือ้/จัดจา้ง แตล่ะครัง้

 ตอ้ง

ก าหนดใหม้กีรรมการตรวจรับ

อยา่งนอ้ย 1 คน ทีม่คีวามรูค้วาม

เขา้ใจในเรือ่งนัน้ๆ (เจา้หนา้ทีท่กุ

คน)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/6.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20

%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8

4%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%

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

%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E

0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8

2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%

99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8

%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ กลไก ในการป้องกัน

การรับสนิบน

การป้องกันมใิหเ้กดิการทจุรติ

เกดิขึน้ในหน่วยงาน ตลอดจน

สนับสนุนและสง่เสรมิใหบ้คุลากร

ทกุระดบัมจีติส านกึในการตอ่ตา้น

การทจุรติและคอรรั์ปชัน่ในทกุ

รปูแบบทัง้ตามกฎหมายไทยและ

ตา่งประเทศ อาทเิชน่ มาตรการ

ของส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

แหง่ชาต ิ(Office of the National 

Anti-Corruption Commission) 

และมาตรการขององคก์าร

สหประชาชาต ิอนุสญัญาวา่ดว้ย

การตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ (UN 

Convention Against Corruption) 

เป็นเรือ่งทีท่กุภาคสว่นคาดหวงั

และมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามใหเ้กดิ

เป็นรปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.arda.or.th/datas/file/5.

%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

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

%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E

0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%

E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89

%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8

1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%

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

%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%

B8%9A%E0%B8%99%20%E0%B8%9B

%E0%B8%B5%202564.pdf
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พพิธิภัณฑ์

เกษตรเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

พระบาทสมเด็

จพระเจา้อยูห่ัว

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน กระบวนการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน การทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

มกีระบวนการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ และประพฤตมิชิอบ เพือ่

เป็นวธิปีฏบิตังิาน สอดรับกับ

กระบวนการจัดการเรือ่งราว

รอ้งเรยีน รอ้งทกุข์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.wisdomking.or.th/files/

media_manager/12075f8459499d

d19b4bc0eed7ccbf39/About_Us/I

TA/64/Complaint-guide.pdf
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เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

พพิธิภัณฑ์

เกษตรเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

พระบาทสมเด็

จพระเจา้อยูห่ัว

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการยมืทรัพยส์นิของ

ส านักงานพพิธิภัณฑเ์กษตร

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว (องคก์ารมหาชน)

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปดว้ย

ความเรยีบรอ้ยและส าเร็จตาม

วตัถปุระสงค์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.wisdomking.or.th/th/p

age/manual

https://www.wisdomking.or.th/files/media_manager/12075f8459499dd19b4bc0eed7ccbf39/About_Us/ITA/64/Complaint-guide.pdf
https://www.wisdomking.or.th/files/media_manager/12075f8459499dd19b4bc0eed7ccbf39/About_Us/ITA/64/Complaint-guide.pdf
https://www.wisdomking.or.th/files/media_manager/12075f8459499dd19b4bc0eed7ccbf39/About_Us/ITA/64/Complaint-guide.pdf
https://www.wisdomking.or.th/files/media_manager/12075f8459499dd19b4bc0eed7ccbf39/About_Us/ITA/64/Complaint-guide.pdf
https://www.wisdomking.or.th/th/page/manual
https://www.wisdomking.or.th/th/page/manual


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

88

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน มกอช.

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการ

รอ้งเรยีนตามภารกจิงานของ มก

อช.และชอ่งทางการรอ้งเรยีนเรือ่ง

การทจุรติ เมือ่พบการทจุรติหรอื

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที ่มก

อช. ซึง่เป็นชอ่งทางแยกตา่งหาก

จาก

การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://e-petition.acfs.go.th/
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ระบบตูรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการ

รอ้งเรยีนและชมเชย ประเด็นความ

โปรง่ใส/ความถกูตอ้ง ในการ

ปฏบิตังิาน การสง่เสรมิ การก ากับ

ดแูลคณุธรรม และจรยิธรรม 

การมอบหมายหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบ 

การตอบแทน/ยกยอ่ง/ชมเชย การ

จัดสวสัดกิาร/สภาพแวดลอ้มใน

การท างาน การบรกิารจัดการ มก

อช.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://anticc.acfs.go.th/index.php/th/

2020-12-15-04-48-35/2020-12-15-04-

51-50

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLScg09B031IBZ8cQy11F8XUT3v

uDfoRwTFDlFGGNoVpHUJHEzg/viewf

orm
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงานมาตรฐาน

สนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

 ทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบและการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการ

ป้องกันและตอ่ตา้นการทจุรติโดย

ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน โดย

ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

ไดแ้ก ่ประกาศ มกอช. 

เรือ่ง แนวทางการปฏบิตั ิกรณีการ

ใหห้รอืรับของขวญั ทรัพยส์นิ หรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด ประกาศ มกอช. 

เรือ่ง แนวทางปฏบิตังิานเพือ่

ตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงาน

ดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง ประกาศ มก

อช. 

เรือ่ง นโยบายคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน ประกาศ

 มกอช. 

เรือ่ง มาตรการในการเผยเเพรข่อ้

มลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต ์และ

ประกาศ มกอช. เรือ่ง เจตนารมณ์

การป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://anticc.acfs.go.th/index.php/th/

2020-11-05-08-35-60/2020-11-05-08-

36-32/65-64-6

http://anticc.acfs.go.th/index.php/th/

2020-11-05-08-35-60/2020-11-05-08-

36-32/64-64-5

http://anticc.acfs.go.th/index.php/th/

2020-11-05-08-35-60/2020-11-05-08-

36-32/63-64-4

http://anticc.acfs.go.th/index.php/th/

2020-11-05-08-35-60/2020-11-05-08-

36-32/62-2021-01-08-07-54-15

http://anticc.acfs.go.th/index.php/th/

2020-11-05-08-35-60/2020-11-05-08-

36-32/61-64-2



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ปฏบิตัติามประกาศตามที่

หน่วยงานจะตอ้งด าเนนิการตาม

พระราชบญัญัติ

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

เปิดเผยขอ้มลูเพือ่แสดงถงึความ

โปรง่ใสในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.acfs.go.th/#/

https://www.acfs.go.th/#/purchase/p

urchase-plan

https://www.acfs.go.th/#/purchase/s

tandard-price

https://www.acfs.go.th/#/purchase/d

raft-document

https://www.acfs.go.th/#/purchase/e

-bidding

https://www.acfs.go.th/#/purchase/e

-market

https://www.acfs.go.th/#/purchase/s

pecification-method-normal

https://www.acfs.go.th/#/purchase/s

elected-work-normal

https://www.acfs.go.th/#/purchase/c

hanging-work

https://www.acfs.go.th/#/purchase/c

ancelled-work

https://www.acfs.go.th/#/purchase/

winning

https://www.acfs.go.th/#/purchase/a

uction

https://www.acfs.go.th/#/attachfile-

multi3/skr
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้เกษตร

และอาหาร

แหง่ชาต ิ(มก

อช.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
บรกิาร E-Service

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

บรกิารตามภารกจิของหน่วยงาน 

แกป่ระชาชนท่ัวไปสามารถขอรับ

บรกิารจากหน่วยงานไดโ้ดยทีไ่ม่

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเดนิทางมายัง

หน่วยงานเพือ่รับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://tas.acfs.go.th/nsw/

https://tascode.acfs.go.th/

https://www.acfs.go.th/#/standard-

commodity/search

https://www.acfs.go.th/#/page/61

https://www.acfs.go.th/opendata/
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ Online
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.dpo.go.th/corrupt/

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ/แจง้เบาะเเส

ดา้นการทจุรติเเละประพฤตมิิ

ชอบ ของ อ.ส.ค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/xBDD9

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลกัเกณฑ ์มาตรการ และ

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกับการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีนกรณีเกดิการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของ 

อ.ส.ค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/kyPy2

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ

http://www.dpo.go.th/corrupt/
https://qrgo.page.link/xBDD9
https://qrgo.page.link/kyPy2


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฎบิตังิานจัดซือ้จัดจา้ง

ตามขอ้บงัคบั อ.ส.ค.วา่ดว้ยการ

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

เกีย่วกับอตุสาหกรรมโคนม พ.ศ.

2561

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/VgUER

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง -> คูม่อืการ

จัดซือ้จัดจา้ง
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการจัดท าสญัญาและการ

บรหิารพัสด ุประจ าปี 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/H5fsX

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง -> คูม่อืการ

จัดซือ้จัดจา้ง
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฎบิตังิานจัดซือ้จัดจา้ง

ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/ymgsR

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง -> คูม่อืการ

จัดซือ้จัดจา้ง

99

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ องคก์ารสง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่ประเทศไทย เรือ่ง 

เจตจ านงการบรหิารงานดว้ย

ความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้และมคีณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/q1zWS

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> นโยบาย CG
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศก าหนดจรรยาบรรณ 

อ.ส.ค.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/cXQwc

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> นโยบาย CG

101

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบาย “งดรับของขวญัทกุ

ชนดิ ในทกุเทศกาล No Gift 

Policy”

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/LAHti

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> นโยบาย CG
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ องคก์ารสง่เสรมิกจิการ

โคนมแหง่ประเทศไทย เรือ่ง 

ขอ้ตกลง (เจตนารมณ์) องคก์ร

สง่เสรมิคณุธรรม และ

จรรยาบรรณ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/8pgWk

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> องคก์รคณุธรรม
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส
คลงัความรู ้ITA ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/h3bft

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> คลงัความรู ้ITA
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการบรหิารทรัพยากร

บคุคล ประจ าปี 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/WRB39

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> นโยบาย CG
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลกัเกณฑก์ารบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจ าปี

 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/PjTW2

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด ผล

การด าเนนิงาน -> ผลการ

ด าเนนิงานดา้นทรัพยากรบคุคล

https://qrgo.page.link/VgUER
https://qrgo.page.link/H5fsX
https://qrgo.page.link/ymgsR
https://qrgo.page.link/q1zWS
https://qrgo.page.link/cXQwc
https://qrgo.page.link/LAHti
https://qrgo.page.link/8pgWk
https://qrgo.page.link/h3bft
https://qrgo.page.link/WRB39
https://qrgo.page.link/PjTW2


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการคดัเลอืกเชดิชเูกยีรติ

ผูป้ฏบิตังิาน อ.ส.ค.ดเีดน่
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/axkrB

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด ผล

การด าเนนิงาน -> ผลการ

ด าเนนิงานดา้นทรัพยากรบคุคล
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

โครงการใหร้างวลั เชดิ

ชผูลงาน หน่วยงาน

หรอืบคุคลภายใน

ประกาศคดัเลอืกบคุลากรตาม

โครงการ เชดิชเูกยีรติ

ผูป้ฏบิตังิาน อ.ส.ค. ประจ าปี 

2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/M1So3

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด ผล

การด าเนนิงาน -> ผลการ

ด าเนนิงานดา้นทรัพยากรบคุคล
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรรยาบรรณและจรยิธรรม

ของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

อ.ส.ค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/1TKM8

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> คูม่อื CG/CSR
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กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการโคนม

แหง่ประเทศ

ไทย

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรรยาบรรณคณะกรรมการ 

อ.ส.ค.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://qrgo.page.link/Y6NuC

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึบนหนา้

เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ในหมวด 

CG/CSR -> คูม่อื CG/CSR

110

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

องคก์าร

สะพานปลา

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

รายงานความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ประจ าปี ๒๕๖๔

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณในการปฏบิตังิานทีด่ ี

และเพือ่สรา้งความโปรง่ใสในการ

บรหิารจัดการองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
ระเบยีบองคก์ารสะพานปลาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑ.์...pdf

เป็นการสอบทานการกระท าทีเ่ป็น

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

https://qrgo.page.link/axkrB
https://qrgo.page.link/M1So3
https://qrgo.page.link/1TKM8
https://qrgo.page.link/Y6NuC

