
# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน / ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.ricethailand.go.th/web/index.ph

p/2019-04-04-05-47-15

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้

ทางเว็บไซต ์และบรกิารตูรั้บขอ้

รอ้งเรยีน ณ อาคารทีท่ าการ

ส านักงานกรมการขา้ว

2
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ricethailand.go.th/web/index.ph

p/2019-04-04-05-47-15

3
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมการขา้ว

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผน-ผล การป้องกันการปราบปรามการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.ricethailand.go.th/web/index.ph

p/2019-04-04-05-47-15

รายงานผลรอบ 6 เดอืน และ

รอบ 12 เดอืน

4
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมการขา้ว

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

การฝึกอบรม (Training Roadmap) หลักสตูร

พืน้ฐานกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันการ

ทจุรติและคอรัปชั่น

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.ricethailand.go.th/web/index.ph

p/2018-08-09-08-02-52

5
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

โครงการปรับปรุงระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติใหม้ปีระสทิธภิาพ

เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการเฝ้าระวงัการ

ทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://anticor2.rid.go.th/

ปรับปรุงระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ผา่นเว็บไซด ์ใหส้ามารถใชง้าน

ไดส้ะดวกมากขึน้ แสดง

ขัน้ตอนวธิกีารในการรอ้งเรยีน 

และมรีะบบทีผู่ร้อ้งสามารถ

ตดิตามเรือ่งรอ้งเรยีนของตนได ้

6
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน
การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

เพือ่ให หน วยงานภาครัฐ มี

มาตรการ ระบบ หรอื แนวทางใน

บรหิารจัดการความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานทีอ่าจก อให เกดิการ

ทจุรติ ซึง่เป นมาตรการป องกัน

การทจุรติเชงิรุกทีม่ปีระสทิธภิาพ ต

อไป

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

ในการปฏบิัตงิานกอ่สรา้ง งาน

ด าเนนิการเอง มหีลาย

กระบวนงานหรอืขัน้ตอนการ

ด าเนนิงานทีม่คีวามส าคัญที่

อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งทจุรติ

หรอืกอ่ใหเ้กดิความขัดกัน

ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน

กับผลประโยชน์สว่นรวมของ

หน่วยงาน ประกอบกับการ

ปฏบิัตงิานกอ่สรา้ง งาน

ด าเนนิการเอง ถอืเป็นภาระ

งานดา้นภารกจิหลักตาม

อ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงาน 

เนื่องจากกรมชลประทานเป็น

หน่วยงานทีม่ภีารกจิหลักใน

การพัฒนาแหลง่น ้าและบรหิาร

จัดการน ้า เพือ่การเกษตร 

การพลังงาน การสาธารณูปโภค

 หรอืการอตุสาหกรรม และ

หมายรวมถงึการป้องกันความ

เสยีหายอันเกดิจากน ้าทีม่คีวาม

เสีย่ง ซึง่หากด าเนนิการไม่

เป็นไปตามเป้าหมายยอ่ม

สง่ผลกระทบตอ่หน่วยงาน 

งบประมาณ และราษฏรในพืน้ที่

 รวมทัง้มคีวามเสีย่งจากภาระ

งานดา้นจัดซือ้จัดจา้ง



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

7
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการก ากับดแูลองคก์ารทีด่ ีพ.ศ. 

๒๕๖๔

๑) เพือ่เป็นนโยบายและแนวทาง

ปฏบิัตทิีช่ัดเจนส าหรับสง่เสรมิธรร

มาภบิาลใหเ้กดิขึน้ในหน่วยงานและ

สามารถ

น าไปปฏบิัตแิละตดิตามผลไดอ้ยา่ง

เป็นรูปธรรม แสดงถงึการให ้

ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 

และสง่เสรมิ

ดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส

2) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางตรวจสอบธรร

มาภบิาลในการปฏบิัตงิานดา้นตา่งๆ

ของกรมชลประทาน ทัง้นี้เพือ่มใิห ้

เกดิ

การแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน 

อันจะท าใหเ้กดิความสญูเสยีตอ่รัฐ 

สงัคม สิง่แวดลอ้ม องคก์าร 

ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ

ผูป้ฏบิัตงิานภายในกรมชลประทาน

3) เพือ่สรา้งการยอมรับ ความ

น่าเชือ่ถอื ความมั่นใจและศรัทธาให ้

เกดิขึน้กับผูรั้บบรกิาร ประชาชน

ท่ัวไป และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในและภายนอกองคก์าร

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

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตริาชการของ

กรมชลประทานมรีะบบการ

บรหิารจัดการทีด่มีคีวามชัดเจน

 โปร่งใส มธีรรมาภบิาล

เป็นทีย่อมรับของทกุฝ่ายที่

เกีย่วขอ้ง

8
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

โครงการขา้ราชการ ลกูจา้ง กรมชลประทาน

 ดเีดน่

เพือ่เป็นการยกยอ่ง เชดิชเูกยีรต ิ

ผูป้ฏบิัตงิานดว้ยความตัง้ใจ ซือ่สตัย์

 สจุรติ และมผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

2007-795-2563%20คัดเลอืกขา้ราชการ

ดเีดน่%20ปี%202563%20.pdf

ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ

 โดยจะมกีารประกาศรายชือ่

และมอบรางวลั ในวนัที ่13 

มถินุายน 2564 วนัคลา้ยวนั

สถาปนากรมชลประทาน

9
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โครงการปลกูฝังคา่นยิมและวฒันธรรม กรม

ชลประทาน

เพือ่สรา้งคา่นยิมและวฒันธรรม

องคก์รในการท างานทีด่แีกบ่คุลากร

กรมชลประทาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://person.rid.go.th/training/cheer_up_ri

d.html

กรมชลประทานไดจั้ดให ้

บคุคลากรสวมใสเ่สือ้ยดืทีม่ี

ตราสญัลักษณ์กรมชลประทาน

 หรอืตราสญัลักษณ์ คา่นยิม

และวฒันธรรมองคก์รทกุวนัศกุร์

 การเผยแพร่อนิโพกราฟิก

คา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร 

รวมทัง้การอบรมขา้ราชการ

บรรจใุหมใ่หรั้บรูเ้รือ่งคา่นยิม

และวฒันธรรมองคก์ร

10
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการฝึกอบรมหลักสตูรวนัิยการ

ด าเนนิการทางวนัิย และเสรมิสรา้งคณุธรรม

เพือ่สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกับวนัิย การ

ด าเนนิการทางวนัิย และเสรมิสรา้ง

คณุธรรม

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

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร

 หลักสตูรการพัฒนา

ขา้ราชการพลเรอืนสามัญทีอ่ยู่

ระหวา่งทดลองปฏบิัตหินา้ที่

ราชการ รุน่ที ่28 – ๒๙ ใน

รูปแบบ online

หลักสตูรโครงการฝึกอบรม

เสรมิสรา้งองคค์วามรูก้าร

ปฏบิัตงิานพนักงานราชการรุน่ที่

 ๑-๖ โครงการฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิารหลักสตูรการ

ด าเนนิการทางวนัิยส าหรับ

ผูบ้ังคับบัญชาระดับหวัหนา้ฝ่าย

 รุน่ที ่๒๐-๒๑ (อยูร่ะหวา่งการ

ปรับแผนงาน) 



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

11
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

กจิกรรมสง่เสรมิการปฏบิัตติามประมวล

จรยิธรรม และขอ้บังคับวา่ดว้ยจรรยา

ขา้ราชการ กรมชลประทาน

เพือ่ใหบ้คุลากรไดรั้บการปลกูฝัง

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

จัดใหม้กีารบบรยายสอดแทรก

เรือ่งจรรยาขา้ราชการใน

หลักสตูรขา้ราชการและ

พนักงานราชการใหม่

12
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการฝึกอบรมสมัมนาความรูเ้กีย่วกับ

ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการเป็นไปตาม

นโยบายของกรมชลประทานในการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://anticor.rid.go.th/wp-content/uploads/

2019/05/รายงาน.pdf

ประกาศกรมชลประทานที ่

๖๘/๒๕๖๑ เรือ่ง มาตรการ

กลไกการป้องกันผลประโยชน์

ทับซอ้น และแนวทางปฏบิัต ิ

เมือ่วนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๑ 

และจัดใหม้โีครงการฝึกอบรม

สมัมนาหลักสตูรความรู ้

เกีย่วกับผลประโยชน์สว่นตน

และผลประโยชน์สว่นรวม 

ขณะนี้อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ

ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดไวรัสโควคิ-๑๙

13
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใชส้ าหรับเผยแพร่ขอ้มลูการ

จัดซือ้จัดจา้งตามพระราชบัญญัติ

การจัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถงึระเบยีบ

และแนวทางปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ก าหนดใหห้น่วยงานในสงักัดกรม

ชลประทานบันทกึขอ้มลูใหเ้ป็น

แหลง่เดยีวกัน ผูป้ระกอบการ

หน่วยงานตรวจสอบ หรอืผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี สามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้

อยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ

 โปร่งใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://supply.rid.go.th/supplyrid/6/index-

home-a.html

สามารถคน้หาขอ้มลูประกาศ

จัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงานใน

สงักัดกรมชลประทาน ในเมนู 

"คน้หาประกาศทัง้หมด" และ

ระบเุงือ่นไขตามทีต่อ้งการ เชน่

 หน่วยงานทีอ่อกประกาศ ชือ่

โครงการ ประเภทประกาศ วธิี

จัดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้ หลังจาก

นัน้ ระบบจะแสดงรายการตาม

รายละเอยีดทีต่อ้งการ

14
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การจัดการขอ้รอ้งเรยีน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน และเป็นชอ่งทางในการ

ชีแ้จงแกไ้ขปัญหาในเรือ่งทีป่ระชา

ชาชนทีม่ปัีญหาการใชน้ ้า

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ppp.rid.go.th/%e0%b8%aa%e0%b9%8

8%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%

b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2

%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b

8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%

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

%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/

กรมชลประทานไดจั้ดใหม้สีาย

ดว่น ๑๔๖๐ เพือ่เป็นชอ่งการ

รอ้งเรยีน จงึจ าเป็นตอ้งระบบ

การจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีช่ัดเจน

15
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

ชลประทาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับฟังความคดิเห็น

เพือ่ใหป้ระชาชนผูต้ดิตอ่ราชการ

ทราบถงึชอ่งทางตา่ง ๆ การแจง้

ความคดิเห็น ขอ้รอ้งเรยีน รอ้งทกุข์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://ppp.rid.go.th/

กรมชลประทานไดม้กีาร

ก าหนดชอ่งทางรับฟังความ

คดิเห็นหลากหลายชอ่งทาง 

ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ

ไดง้า่ย และสะดวกมากขึน้

16
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมตรวจ

บัญชี

สหกรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

เว็บไซตศ์นูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

เพือ่เป็นเครือ่งมอืการด าเนนิงาน

ทีเ่กีย่วกับการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ และเพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ย

ในการขับเคลือ่นนโยบายและ

มาตรการตา่งๆ ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.cad.go.th/main.php?filenam

e=main_anticorruptioncad

ภายในเว็บไซตศ์นูยป์ฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ 

ประกอบดว้ยขอ้มลู

การด าเนนิงานดา้นการป้องกัน

การทจุรติ 

และกฎหมาย/ระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้มชีอ่งทาง

รับเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการ

ทจุรติ

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


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

17
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมตรวจ

บัญชี

สหกรณ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสและป้องกันการทจุรติภายใน

หน่วยงาน

เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติและ

ผลประโยชน์

ทับซอ้น การรักษาวนัิย คณุธรรม 

จรยิธรรม จรรยาขา้ราชการ 

แกบ่คุลากรกรมตรวจบัญชสีหกรณ์

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

Order

มมีาตรการภายในเพือ่

ขับเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ 

เชน่ มาตรการ

ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามี

สว่นร่วม

ในการด าเนนิงาน มาตรการ

ตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ และมาตรการ

สง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการจัดซือ้จัด

จา้ง เป็นตน้

18
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมตรวจ

บัญชี

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติ

เพือ่แจง้เบาะแส หรอืตรวจสอบ

เสรมิสรา้งศักยภาพและ

การมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหา

ทจุรติประพฤตมิชิอบ

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

omplain_04

มชีอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานผา่นชอ่งทาง

ออนไลน ์โดยแยกตา่งหาก

จากชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

ท่ัวไปของ

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ เพือ่

เป็นการคุม้ครองขอ้มลูของผู ้

แจง้เบาะแส สอดคลอ้ง

กับแนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

19
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมประมง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

จัดท ากฎหมายล าดับรอง ทีอ่อกตามพระ

ราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใหก้ารบังคับใชม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข ึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

php/main/site/law

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

20
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมประมง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายล าดับรอง ทีอ่อก

ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใหก้ารบังคับใชม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข ึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

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

21
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมปศสุตัว์ การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งการทจุรติกรมปศสุตัว์

 ประจ าปี 2564

เพือ่พัฒนาระบบ/กระบวนงานในการ

ป้องกันการทจุรติภายในกรมปศสุตัว์ ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://anticorruption.dld.go.th/index.php/t

h/2020-05-13-01-30-37/risk-menu/224-2564

22
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
กรมปศสุตัว์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรการในการป้องกัน

ปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมปศสุตัว์

เพือ่ก าหนดใหม้มีาตรการในการ

ป้องกันปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมปศสุตัว์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://anticorruption.dld.go.th/index.php/t

h/law-menu/anticorruption-menu/150-2020-

05-15-04-26-08

23
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝน

หลวงและ

การบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร เรือ่ง

 เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพือ่ใหผู้บ้รหิารเป็นแบบอยา่ง

ทีด่ใีนการบรหิารงานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติตามหลักธรรมา

ภบิาลปราศจากการทจุรติ 

มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Show

Detail.aspx?DetailId=12808

https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.fisheries.go.th/law/web2/
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=12808
https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=12808


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

24
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝน

หลวงและ

การบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

เรือ่งการใหห้รอืรับของขวญั หรอืของก านัล 

หรอืประโยชน์อืน่ใด

เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีข่อง

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

ตระหนักถงึความส าคัญในการ

เสรมิสรา้งคา่นยิม ทัศนคตทิีถ่กูตอ้ง

ในการประพฤตปิฏบิัตตินเกีย่วกับ

การใหห้รอืรับของขวญั หรอืของ

ก านัล หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่

ป้องกันการเรยีกรับสนิบน หรอืการ

รับทรัพยส์นิหรอืประโยชน์อืน่ใดจาก

ผูอ้ ืน่ การใชอ้ านาจหนา้ทีห่รอื

ต าแหน่งหนา้ทีใ่นการเอือ้ประโยชน์

ตอ่ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ การแสวงหา

ผลประโยชน์ร่วมกันกับองคก์รธรุกจิ

เอกชน รวมถงึการป้องกันความ

เสีย่งและการจัดการความเสีย่ง

เกีย่วกับการเกดิผลประโยชน์ทับ

ซอ้นในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Show

Detail.aspx?DetailId=12813

25
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝน

หลวงและ

การบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

เรือ่งการงดใหข้องขวญัแกข่า้ราชการใน

สงักัดกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีข่อง

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

ตระหนักถงึความส าคัญในการ

เสรมิสรา้งคา่นยิม ทัศนคตทิีถ่กูตอ้ง

ในการประพฤตปิฏบิัตตินเกีย่วกับ

การใหห้รอืรับของขวญั หรอืของ

ก านัล หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่

ป้องกันการเรยีกรับสนิบน หรอืการ

รับทรัพยส์นิหรอืประโยชน์อืน่ใดจาก

ผูอ้ ืน่ การใชอ้ านาจหนา้ทีห่รอื

ต าแหน่งหนา้ทีใ่นการเอือ้ประโยชน์

ตอ่ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ การแสวงหา

ผลประโยชน์ร่วมกันกับองคก์รธรุกจิ

เอกชน รวมถงึการป้องกันความ

เสีย่งและการจัดการความเสีย่ง

เกีย่วกับการเกดิผลประโยชน์ทับ

ซอ้นในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Show

Detail.aspx?DetailId=12811

26
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝน

หลวงและ

การบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

เรือ่งมาตรการป้องกันการรับสนิบน

เพือ่ก าหนดมาตรการ กลไก หรอืการ

วางระบบในการป้องกันการรับ

สนิบนทีช่ัดเจนและเป็นรูปธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Show

Detail.aspx?DetailId=12805

27
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝน

หลวงและ

การบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ก าหนดกลไกการตรวจสอบผา่นระบบการ

ตรวจสอบภายในและการควบคมุภายในของ

หน่วยงาน

เพือ่ใหห้น่วยงานมกีระบวนการ

ปฏบิัตงิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ถกูตอ้ง และโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Show

Detail.aspx?DetailId=12881



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

28
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝน

หลวงและ

การบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งกระบวนงานการจัดซือ้

จัดจา้งพัสด ุประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย

ก าหนดมาตรการป้องกันการทจุรติของ

กระบวนงานจัดซือ้จัดจา้งพัสด ุประกอบดว้ย

๑) ก าหนดร่างขอบเขตงานหรอืรายละเอยีด

คณุลักษณะเฉพาของพัสดทุีจ่ะซือ้จะจา้ง 

(TOR) ใหม้ผีูย้ ืน่เสนอราคาไดห้ลายรายหรอื

หลายยีห่อ้

๒) จัดท าคูม่อืการปฏบิัตงิานกระบวนงานการ

บรหิารสญัญาของกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตร

๓) ก าหนดมาตรการการบรหิารสญัญา 

ประกอบดว้ย

- การตรวจรับพัสดุ

- การขยายระยะเวลา

- การงด/ลดคา่ปรับ

๔) แตง่ตัง้เจา้หนา้ทีข่องส านัก/กองอืน่ เขา้

ร่วมเป็นคณะกรรมการพจิารณาผลหรอืตรวจ

รับ

๕) จัดท า check list การตรวจสอบคณุสมบัติ

และเอกสารหลักฐานของผูย้ืน่ขอ้เสนอและ

เสนอราคาในทกุวธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง

๖) จัดท าบัญชรีาคากลางวสัดขุองกรมฝน

หลวงและการบนิเกษตร โดยใชข้อ้มลูสถติ ิ

การจัดซือ้จัดจา้งทีผ่า่นมา ๒ ปี ของทกุ

หน่วยงานในสงักัดกรมฝนหลวงและการบนิ

เกษตร

๑.เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการดา้น

การจัดซือ้จัดจา้งเป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้งตามพระราชบัญญัตกิาร

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานดว้ย

ความโปร่งใส ปลอดจากการทจุรติ

เชงินโยบายและตอ่หนา้ทีร่าชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Show

Detail.aspx?DetailId=12038

29
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมฝน

หลวงและ

การบนิ

เกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศแนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติของเจา้หนา้ที่

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารรอ้งเรยีน

ดว้ยความสจุรติและโปร่งใสตาม

หลักการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

และมตขิองคณะรัฐมนตรี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Show

Detail.aspx?DetailId=12965

30
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

พัฒนาทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน/ รอ้งทกุข์

การเปิดใหบ้รกิารรอ้งทกุข/์รอ้งเรยีน

ทางอนิเตอรเ์น็ต เป็นชอ่งทางให ้

บคุคลท่ัวไปไดส้ามารถ รอ้งทกุข ์/ 

รอ้งเรยีนมายังกรมพัฒนาทีด่นิได ้

โดยตรง เพือ่ความรวดเร็วในการ

รับทราบปัญหา สามารถน าไป

ด าเนนิการไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยทกุๆ 

เรือ่งจะไดม้กีารตดิตาม มใิหเ้กดิ

ความลา่ชา้ในการแกไ้ขปัญหา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www1.ldd.go.th/Gov_Clean/complain.

html

31
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

พัฒนาทีด่นิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น WEBBOARD

เพือ่เป็นชอ่งทางการมสีว่นร่วมของ

ประชาชนในการแสดงความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ในกระบวนการท างาน

ของกรมพัฒนาทีด่นิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://info.ldd.go.th/lddwb/AllTopics.aspx

32
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

พัฒนาทีด่นิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง กรมพัฒนาทีด่นิ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งมี

ความโปร่งใส และเป็นการเปิดเผย

ขอ้มลูขา่วสารในการจัดซือ้จัดจา้ง

เป็นตามระเบยีบของทางราชการ

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



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

33
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

พัฒนาทีด่นิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การบรหิารความเสีย่งการทจุรติ กรมพัฒนา

ทีด่นิ

เพือ่ป้องกัน และบรหิารจัดการความ

เสีย่งของการด าเนนิงานทีอ่าจก

อให เกดิการทจุรติ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

และทันทว่งท ีในกรณีทีม่คีวาม

สงสยัหรอืพบการกระท าทีเ่กีย่วกับ

การทจุรติในเรือ่งนัน้ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.ldd.go.th/Anticorruption/PDF/R

isk_2564.pdf 

34
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

พัฒนาทีด่นิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส

ภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนา

ทีด่นิ

การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใส ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

เป็นการประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายทีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิการปรับปรุงพัฒนาดา้น

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงานภาครัฐ และเพือ่ให ้

หน่วยงานไดรั้บทราบระดับคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานท าใหเ้กดิความ

ตระหนักและใหค้วามส าคัญในการ

ปฏบิัตหินา้ทีต่ามหลักคณุธรรมและ

ความโปร่งใสมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.ldd.go.th/Anticorruption/PDF/A

rticle2564.pdf

35
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

สง่เสรมิ

การเกษตร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตามมาตรการตรวจสอบภายใน

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของหน่วยงาน

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สอดคลอ้งกับการบรหิารความเสีย่ง 

การควบคมุและการก ากับดแูล

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

content/uploads/2019/06/Process-Audit.jpg

หน่วยงานด าเนนิการตาม

มาตรฐานการควบคมุภายใน

36
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

สง่เสรมิ

สหกรณ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรในหน่วยงาน

 มวีฒันธรรมองคก์รทีด่ ีปราศจาก

การทจุรติ และเพือ่เป็นการสรา้ง

ขวญัและก าลังใจใหก้ับบคุลากรของ

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/aboutcpd

/cpdanticorupption/cpdcultureorg

มแีนวทางปฏบิัตใินการ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองค ์เชน่. 

ประกาศกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

เรือ่งมาตรการการงดให ้หรอื

รับของขวญั หรอืประโยชน์อืน่

ใด (No Gift Policy) ในการ

ด าเนนิงานและเทศกาลส าคัญ 

และมรีางวลัการคัดเลอืก

ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่

37
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

สง่เสรมิ

สหกรณ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การยกเลกิกฏระเบยีบทีล่า้สมัย อาจ

กอ่ใหเ้กดิการเรยีกรับสนิบน

เพือ่ใหย้ดึถอืกฎระเบยีบไปปฏบิัต ิ

โดยเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน ทัง้

เป็นสรา้งความโปร่งใสในการท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/compon

ent/k2/item/3992

เป็นการสง่เสรมิ และยดึถอื

กฎระเบยีบไปปฏบิัต ิโดย

เป็นไปในแนวทางเดยีวกัน ทัง้

เป็นสรา้งความโปร่งใสในการ

ท างาน

38
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

สง่เสรมิ

สหกรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการบรหิารสญัญาจัดซือ้จัดจา้งภายใน

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

เพือ่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูในการ

จัดซือ้จัดจา้ง โดยป้องกันการทจุรติ 

และสรา้งความโปร่งใสในการจัดซือ้

จัดจา้งแตล่ะรายการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/compon

ent/k2/item/200

เป็นการป้องกันการทจุรติ และ

สรา้งความโปร่งใสใหห้น่วยงาน

39
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

สง่เสรมิ

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์และ

การชอ่งทางการรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการแจง้ขอ้มลู

เบาะแส หรอืพยานหลักฐานเกีย่วกับ

การกระท าของเจา้หนา้ทีท่ีส่อ่ไป

ในทางทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหก้ับประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/compon

ent/k2/item/4091

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

รอ้งทกุข ์และการชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ จะแยกคนละ

ชอ่งทาง เพือ่สะดวกในเขา้

รอ้งเรยีน

40
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรม

สง่เสรมิ

สหกรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ผลส ารวจความพงึพอใจ

เพือ่น าผลส ารวจในการมารับบรกิาร

ของประชาชนมาปรับปรุงระบบการส

งเสร ิมสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และ

ประชาชน ผูม้ารับบรกิาร ให สอด

คล องกับความต องการของผู รับ

บรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/compon

ent/k2/item/4099

ผลส ารวจความพงึพอใจ จะ

แยกเป็นไปตามภารกจิงาน

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
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4099
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4099


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมหมอ่น

ไหม
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งการทจุรติกรมหมอ่น

ไหม ประจ าปี 2564

เพือ่พัฒนาระบบ/กระบวนงานในการ

ป้องกันการทจุรติภายในกรมหมอ่น

ไหม
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

0%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/

เปิดใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ

การประเมนิความเสีย่ง และ

เพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้ง
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมหมอ่น

ไหม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรการในการป้องกัน

ปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมหมอ่นไหม

เพือ่ก าหนดใหม้มีาตรการในการ

ป้องกันปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในกรมหมอ่นไหม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b9%81%e0%

b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f

%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b

8%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%e

0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5/

#ERROR!
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมหมอ่น

ไหม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติ กรมหมอ่นไหม ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔

เพือ่เป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนนิงานดา้นการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b9%81%e0%

b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f

%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b

8%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%e

0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5/
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมหมอ่น

ไหม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

อธบิดกีรมหมอ่นไหมประกาศเจตจ านงเป็น

แบบอยา่งทีด่ ีและใหค้วามส าคัญ เนน้ย ้าให ้

ด าเนนิการตามมาตการตา่งๆ และร่วมกัน

ตอ่ตา้นการทจุรติ มุง่สูก่ารเป็นองคก์ร

คณุธรรม

เพือ่เป็นแนวทางทีช่ัดเจน และมี

แบบอยา่งทีด่ ีสรา้งความเชือ่มั่นตอ่

เจา้หนา้ทีท่กุระดับชัน้และประชาชน

ท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1

%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b

9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%9b%

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

%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%88%e

0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b3/

อธบิดกีรมหมอ่นไหมให ้

ความส าคัญอยา่งมากในเรือ่ง

การตอ่ตา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ ไดก้ าชับให ้

ผูบ้รหิารทกุระดับชัน้เป็น

แบบอยา่งทีด่ ี
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมหมอ่น

ไหม

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีท่กุระดับชัน้ ตามแนวทางมวีนัิย 

พอเพยีง สจุรติ จติอาสา

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ในในเรือ่ง

คณุธรรมทีส่อดคลอ้งกับการป้องกัน

การทจุรติ และตระหนักถงึ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับตนเองและ

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://qsds.go.th/ethics/%e0%b9%81%e0%

b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f

%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b

8%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%e

0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5/

ตามแผนปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการ

ทจุรติ กรมหมอ่นไหม และ

แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรม

 กรมหมอ่นไหม ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมหมอ่น

ไหม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อีปฏบิัตงิาน คูม่อืการใหบ้รกิาร กฎหมาย 

ระเบยีบ ประกาศ มาตรการ ตา่งๆ

เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิัต ิสรา้ง

ความเชือ่มั่นใหก้ับเจา้หนา้ทีแ่ละ

ประชาชน เชน่ คูม่อื ขัน้ตอนการ

ตรวจประเมนิผา้ไหมไทย (ตรา

นกยงูพระราชทาน) ตาม

พระราชบัญญัตกิารอ านวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุมัติ

อนุญาตของทางราชการ ๒๕๕๘ 

การขอรับพุห์มอ่น ไขไ่หม รวมทัง้

การบรกิารการประสานงานการ

จัดซือ้จัดจา้ง ตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://qsds.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%8e

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b

8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

การยาง

แหง่

ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ
เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการรอ้งเรยีน

การทจุรติใหก้ับประชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://raot.co.th/ewt_news.php?nid=3578

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

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

การยาง

แหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนงานป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

และสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม

เพือ่ก าหนดแนวทางในการบรหิาร

จัดการตามนโยบายก ากับดแูล

กจิการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://raot.co.th/download/fraud/plan_pre

vent_fraud_64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

การยาง

แหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งทจุรติ

เพือ่พัฒนากระบวนการท างานดา้น

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติใน

มปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.raot.co.th/download/policy/grc

_policy.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

การยาง

แหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่งเครอืขา่ย

คณุธรรม สรา้งคนด ีตา้นทจุรติคอรัปชั่น

เพือ่สง่เสรมิและสรา้งจติส านกึดา้น

การตา้นทจุรติในบคุลากร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://raot.co.th/download/pdf/activity/64/

seminar_discipline_branch_64.pdf

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

df/activity/64/seminar_discipli

ne_hq_64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

การยาง

แหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

โครงการคนดมีคีณุธรรม
เพือ่สง่เสรมิพนักงานใหก้ระท าความ

ด ีและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

/result_good_people_2563.pdf  

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

an/HR/culture/guide_good_pe

ople.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

คณะท างานดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และ

ความโปร่งใส

 ในการด าเนนิงานของสถาบันวจัิยและ

พัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)

๑. ขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ของสถาบันใหเ้ป็นไปตาม

ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติ

 ๒. วเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA และ

จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนนิงาน 

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

สถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรม และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของสถาบันวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์าร

มหาชน) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

 2. การเผยแพร่รายงานการประชมุ

คณะท างานคณุธรรมฯ ครัง้ที ่2/2563 บน

เว็บไซต ์

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

ns/Transparency/O35MeetingReport22563.p

df

 ๓. การเผยแพร่รายงานการประชมุ

คณะท างานคณุธรรมฯ ครัง้ที ่1/2564 บน

เว็บไซต ์

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

ns/Transparency/O35MeetingReport12564.p

df
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน สถาบันวจัิยและ

พัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) และระบบ

การแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนบนเว็บไซต์

เป็นสถานทีรั่บเรือ่งรอ้งเรยีนกรณี

บคุลากรของสถาบันกระท าการทจุรติ

 หรอืกรณีมผีูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น

เสยีหายจากการปฏบิัตงิานของ

บคุลากรของสถาบัน รวมถงึ

รับผดิชอบเกีย่วกับการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. ค าสัง่จัดตัง้ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน 

สถาบันวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์าร

มหาชน) ตามเอกสารแนบหมายเลข 2

 2. ประกาศแนวปฏบิัตใินการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนบนเว็บไซตข์องสถาบัน 

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

ainant

 3. ระบบการแจง้เรยีนรอ้งเรยีนบนเว็บไซต ์

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

mplainant
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
การบรกิารขอ้มลูออนไลน ์หรอื e-services

ชอ่งทางการสบืคน้ขอ้มลูหรอืองค์

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์แกป่ระชาชน

และผูรั้บบรกิาร นอกจากนี้ยังได ้

จัดท าระบบการสัง่ซือ้เมล็ดพันธุ ์

Hemp เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยและลด

ระยะเวลายืน่ค าขอ อกีทัง้ยังชว่ยลด

ความเสีย่งการใหห้รอืเรยีกรับสนิบน

 และลดความเสีย่งการแพร่ระบาด

ของ COVID-19

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

vices

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


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแพร่ขอ้มลูการด าเนนิงานลงใน

เว็บไซต ์Facebook fanpage Youtube 

channel และ Podcast ของสถาบัน

ชอ่งทางเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร 

ความคบืหนา้และผลการด าเนนิงาน

ทีส่ าคัญของสถาบัน รวมถงึเป็น

ชอ่งทางส าหรับการตดิตอ่สือ่สาร 

สอบถาม ตชิม แสดงความคดิเห็น

หรอืรอ้งเรยีนตอ่การด าเนนิงานหรอื

การปฏบิัตงิานของบคุลากรของ

สถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. เว็บไซตข์องสถาบัน 

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

 -๒. https://www.facebook.com/hrdi.or.th

 ๓. 

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

Org/videos

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

และสหกรณ์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติประจ าปี

ก าหนดการด าเนนิงาน โครงการ 

หรอืกจิกรรมเพือ่ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติของสถาบัน 

รวมถงึสง่เสรมิใหบ้คุลากรของ

สถาบันตระหนักถงึความส าคัญของ

การปฏบิัตงิานดว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติและสามารถป้องกันไมใ่หเ้กดิ

การทจุรติในสถาบันได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

๑. แผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 ทีป่ระกาศเผยแพร่ในเว็บไซต ์

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

ns/Transparency/O39ActionPlanForPreventio

nCorruptionMisconduct2564.pdf

 ๒. ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดอืนทีเ่สนอตอ่ 

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

เผยแพร่ในเว็บไซต ์

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

ns/Transparency/O40ReportOfAntiCorruptio

nPlan6Month2564.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนา

พืน้ทีส่งู 

 (องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

เป็นเครือ่งมอืคน้หาหรอืระบจุดุออ่น

ของการด าเนนิงานภายใน

หน่วยงานทีอ่าจเป็นชอ่งทางใหเ้กดิ

การทจุรติ และก าหนดแนวทางหรอื

มาตรการในการจัดการความเสีย่ง

ของการด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรตินัน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

รายงานผลการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผน

บรหิารความเสีย่ง ทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซต ์

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

ns/Transparency/O36FraudRiskAssessment25

64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

การปฏริูป

ทีด่นิเพือ่

เกษตรกรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุัน -โปรดเลอืก-

ส.ป.ก. ได ้

มอบหมาย

ส านัก/กอง/

ศนูย/์สปก.

จังหวดั

ด าเนนิการ

ตามแผนและ

ใหร้ายงาน

ผลในวนัที ่19

 ก.ค. 64
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วงเกษตร

และสหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุันhttps://www.moac.go.th/anticorruption-performance-preview-431091791835
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้

ทางเว็บไซต์
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วงเกษตร

และสหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิ ITA ใชอ้ยูปั่จจบุัน
ประเมนิผา่นระบบ ITAS ของ

ส านักงาน ป.ป.ช.
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วงเกษตร

และสหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ การประเมนิองคก์รคณุธรรม ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.moac.go.th/anticorruption-

performance-preview-431191791856

ประเมนิตามหลักเกณฑข์อง

กรมศาสนา



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วงเกษตร

และสหกรณ์

การประเมนิตา่ง ๆ

เครือ่งมอืประเมนิสถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรอื 

PMQA 4.0

เพือ่พัฒนา สง่เสรมิใหห้น่วยงาน

ภาครัฐมกีารพัฒนาองคก์ารไปสู ่

“ระบบราชการ 4.0” ทีม่กีารท างาน

อยา่งเปิดกวา้ง

และเชือ่มโยงถงึกัน ยดึประชาชน

เป็นศนูยก์ลาง และเป็นองคก์ารทีม่ี

ขดีสมรรถนะสงูและทันสมัย เพือ่

รองรับตอ่การเปลีย่นแปลงไปสู่

ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของ

รัฐบาล โดยหน่วยงานภาครัฐตอ้ง

ปรับตัวเขา้สูย่คุดจิทัิล และ ยกระดับ

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานสูส่งัคม

ดจิทัิลทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน เพือ่ให ้

หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็นทีพ่ ึง่ 

น่าเชือ่ถอืและไวว้างใจไดข้อง

ประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.opsmoac.go.th/changema-files-

401291791793

ส านักงาน ก.พ.ร. ไดก้ าหนดให ้

การพัฒนาคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 4.0 โดยใช ้

เกณฑก์ารประเมนิสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 หรอื PMQA 

4.0 เป็นรางวลัสาขาหนึง่ของ

รางวลัเลศิรัฐ สาขาคณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐ (Public

 Sector Management Quality 

Award : PMQA) ซึง่เป็นรางวลั

ทีม่อบใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐ

ทีด่ าเนนิการพัฒนาองคก์าร

อยา่งตอ่เนื่อง และมผีล

ด าเนนิการปรับปรุงองคก์ารตาม

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐอยา่งโดดเดน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ กลไก ในการป้องกันผลประโยชน์

ทับซอ้น

เพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นมิ

ใหเ้กดิขึน้ในหน่วยงานอยา่งเป็น

รูปธรรม และเพือ่ความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%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%84%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E

0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0

%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2025

64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.2) สง่เสรมิคา่นยิมใหรั้กความซือ่สตัยส์จุรติ 

และปลกุจติส านกึทีด่ใีหแ้กบ่คุลากร

1) สรา้งคา่นยิมในการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ที ่

โดยใหย้ดึหลักการปฏบิัตติาม

กฎหมาย มคีวาม

ซือ่สตัยส์จุรติ และมคีณุธรรม 

จรยิธรรม (ทกุส านัก,หน่วยงาน)

2) จัดอบรมสมัมนาปลกุจติส านกึ 

และสง่เสรมิ

จรยิธรรมใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ใหรู้แ้ละ

เขา้ใจในปัญหา 

และผลกระทบตอ่สงัคม ตอ่องคก์ร 

และตอ่

ตนเอง หากมผีลประโยชน์ทับซอ้น

เกดิขึน้ใน

หน่วยงาน (ส านักบรหิาร)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%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%84%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E

0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0

%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2025

64.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.3) มขีัน้ตอนในการด าเนนิงานอยา่งชัดแจง้

และมกีฎหมายรองรับในการด าเนนิการเรือ่ง

นัน้ๆ และตอ้งแกไ้ขกฎระเบยีบทีม่ชีอ่งทาง

ใหเ้กดิการทจุรติได ้

(1) ศกึษา ทบทวน ปรับปรุง และแก ้

ระเบยีบ 

ขอ้บังคับ ประกาศ หรอืค าสัง่ตา่งๆ 

ของ สวก. 

เพือ่ปิดชอ่งการทจุรติ (ส านัก

กฎหมาย)

(2) รณรงคใ์หเ้จา้หนา้ทีท่กุคนปฏบิัต ิ

ตามระเบยีบ

ขอ้บังคับอยา่งเคร่งครัด (ทกุส านัก, 

หน่วยงาน)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%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%84%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E

0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0

%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2025

64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

1.5) ขยายโอกาสใหแ้กเ่จา้หนา้ที่

(1) จัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้น

บคุลากร โดยสง่เสรมิ

ใหเ้จา้หนา้ทีม่โีอกาสกา้วหนา้ใน

วชิาชพี หรอืมี

โอกาสเขา้รับการอบรม ศกึษา ดงูาน 

เพือ่เพิม่พนู

ความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นตอ่

การปฏบิัตงิาน

ในหนา้ทีข่องตน เพือ่สง่เสรมิให ้

เจา้หนา้ที่

กระตอืรอืรน้ในการท างาน และใหม้ี

เป้าหมาย

ทีช่ัดเจน มุง่เนน้ทีค่วามกา้วหนา้

มากกวา่การแสวงหาผลประโยชน์

จากการปฏบิัตหินา้ทีใ่นต าแหน่ง

ปัจจบุัน

(ส านักบรหิาร)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%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%84%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E

0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0

%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2025

64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.6) ผูบ้ังคับบัญชาปฏบิัตตินเป็นแบบอยา่ง

(1) ใหผู้บ้ังคับบัญชาทกุระดับปฏบิัต ิ

ตนเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาในเรือ่งความสจุรติ 

(ผูบ้ังคับบัญชาทกุระดับ )

(2) ผูบ้ังคับบัญชาตอ้งเฝ้าระวงัการ

ปฏบิัตงิานของผูใ้ตบ้ังคับบัญชา

อยา่งรอบคอบ และสอดสอ่งดแูล

การบังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บังคับ อยา่งเคร่งครัด 

(ผูบ้ังคับบัญชาทกุระดับ )

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%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%84%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E

0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0

%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2025

64.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.7) ลดโอกาสการทจุรติในการจัดกจิกรรม

ของหน่วยงาน

(1) ศกึษาวา่กจิกรรมใดของ สวก. ที่

เอือ้อ านวยตอ่

การเกดิผลประโยชน์ทับซอ้นของ

เจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง หรอื เอือ้อ านวยตอ่การ

แสวงหา

ประโยชน์อันมชิอบของเจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง 

พรอ้มทัง้จัดใหม้มีาตรการและแนว

ทางแกไ้ข

เพือ่ลดโอกาสการทจุรติของ

เจา้หนา้ที ่ในเรือ่ง

นัน้ๆ 

(คณะท างานบรหิารความเสีย่ง)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%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%84%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E

0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0

%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2025

64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

1.8) ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นเกีย่วกับผู ้

เสนองานในการจัดซือ้จัดจา้ง

(1) การด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งให ้

เป็นไปตาม พรบ. การจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 อยา่งเคร่งครัด ทัง้นี้เพือ่ความ

รัดกมุมากยิง่ข ึน้ จงึให ้สวก. 

ด าเนนิการ ดังนี้

1.1 ก าหนดใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งแบบ

เฉพาะเจาะจงตอ้งมคีูค่า้หรอืผู ้

ใหบ้รกิารมาเทยีบอยา่งนอ้ย 3 ราย

1.2 ในการจัดซือ้/จัดจา้ง แตล่ะครัง้ 

ตอ้ง

ก าหนดใหม้กีรรมการตรวจรับอยา่ง

นอ้ย 1 คน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

เรือ่งนัน้ๆ (เจา้หนา้ทีท่กุคน)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/6.%20%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%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%84%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9

%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E

0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0

%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2025

64.pdf
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

พัฒนาการ

วจัิย

การเกษตร 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสนิบน

การป้องกันมใิหเ้กดิการทจุรติเกดิขึน้

ในหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนและ

สง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดับมี

จติส านกึในการตอ่ตา้นการทจุรติ

และคอรรั์ปชั่นในทกุรูปแบบทัง้ตาม

กฎหมายไทยและตา่งประเทศ อาทิ

เชน่ มาตรการของส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ

(Office of the National 

Anti-Corruption Commission) และ

มาตรการขององคก์ารสหประชาชาติ

 อนุสญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการ

คอรรั์ปชั่น (UN Convention Against 

Corruption) เป็นเรือ่งทีท่กุภาคสว่น

คาดหวงัและมุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัตติามให ้

เกดิเป็นรูปธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.arda.or.th/datas/file/5.%20%E0

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

%B8%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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และสหกรณ์

ส านักงาน

พพิธิภัณฑ์

เกษตร

เฉลมิพระ

เกยีรต ิ

พระบาทสม

เด็จพระ

เจา้อยูห่วั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

ใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรยีนและการ

แจง้เบาะแส เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน 

หรอืขอ้คดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ

จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดรั้บผลกระทบ

 หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดรั้บ

ผลกระทบจากการด าเนนิของ

ส านักงาน จากการปฏบิัตหินา้ทีข่อง

ผูป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.wisdomking.or.th/th/page/co

mplaint

https://www.wisdomking.or.th/th/page/complaint
https://www.wisdomking.or.th/th/page/complaint


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้

เกษตร

และ

อาหาร

แหง่ชาต ิ

(มกอช.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน มกอช.

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรอ้งเรยีน

ตามภารกจิงานของ มกอช.และชอ่ง

ทางการรอ้งเรยีนเรือ่งการทจุรติ 

เมือ่พบการทจุรติหรอืประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที ่มกอช. ซึง่เป็น

ชอ่งทางแยกตา่งหากจาก

การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://e-petition.acfs.go.th/

73
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้

เกษตร

และ

อาหาร

แหง่ชาต ิ

(มกอช.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบตูรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรอ้งเรยีน

และชมเชย ประเด็นความโปร่งใส/

ความถกูตอ้ง ในการปฏบิัตงิาน การ

สง่เสรมิ การก ากับดแูลคณุธรรม 

และจรยิธรรม 

การมอบหมายหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

การตอบแทน/ยกยอ่ง/ชมเชย การ

จัดสวสัดกิาร/สภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน การบรกิารจัดการ มกอช.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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/1FAIpQL

Scg09B031IBZ8cQy11F8XUT3vuDfoRwTFDlFG

GNoVpHUJHEzg/viewform

74
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้

เกษตร

และ

อาหาร

แหง่ชาต ิ

(มกอช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตร

และอาหารแหง่ชาต ิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบและการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปร่งใส

เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน

และตอ่ตา้นการทจุรติโดยผูบ้รหิาร

สงูสดุของหน่วยงาน โดยใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏบิัตงิาน ไดแ้ก ่

ประกาศ มกอช. 

เรือ่ง แนวทางการปฏบิัต ิกรณีการ

ใหห้รอืรับของขวญั ทรัพยส์นิ หรอื

ประโยชน์อืน่ใด ประกาศ มกอช. 

เรือ่ง แนวทางปฏบิัตงิานเพือ่

ตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงานดา้น

การจัดซือ้จัดจา้ง ประกาศ มกอช. 

เรือ่ง นโยบายคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน ประกาศ 

มกอช. 

เรือ่ง มาตรการในการเผยเเพร่ขอ้มลู

ตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต ์และ

ประกาศ มกอช. เรือ่ง เจตนารมณ์

การป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

75
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักงาน

มาตรฐาน

สนิคา้

เกษตร

และ

อาหาร

แหง่ชาต ิ

(มกอช.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ปฏบิัตติามประกาศตามที่

หน่วยงานจะตอ้งด าเนนิการตาม

พระราชบัญญัติ

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่แสดงถงึความโปร่งใสใน

การปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

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

-plan

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

-price

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

document

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

bidding

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

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

tion-method-normal

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

work-normal

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

-work

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

d-work

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

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

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

multi3/skr

76
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

ตลาดเพือ่

เกษตรกร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

แผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสดุ ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://is.gd/oRtcRD

77
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

ตลาดเพือ่

เกษตรกร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศตา่ง ๆ เกีย่วกับการจัดซือ้จัดจา้ง

หรอืการจัดหาพัสดุ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://is.gd/oRtcRD

78
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

ตลาดเพือ่

เกษตรกร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://oc.mof.or.th:83/ita/4-2.html

79
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

ตลาดเพือ่

เกษตรกร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://oc.mof.or.th:83/ita/5-1.html

80
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

ตลาดเพือ่

เกษตรกร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://is.gd/NzJOu0

81
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

ตลาดเพือ่

เกษตรกร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://is.gd/NzJOu0

82
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

ตลาดเพือ่

เกษตรกร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://oc.mof.or.th:83/ita/6-1.html

83
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ Online
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.dpo.go.th/corrupt/

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ

http://www.dpo.go.th/corrupt/


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

84
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ/แจง้เบาะเเสดา้นการทจุรติเเละ

ประพฤตมิชิอบ ของ อ.ส.ค.

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

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ

85
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑ ์มาตรการ และแนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกับการจัดการขอ้รอ้งเรยีนกรณีเกดิการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของ อ.ส.ค.

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

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ

86
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฎบิัตงิานจัดซือ้จัดจา้งตาม

ขอ้บังคับ อ.ส.ค.วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดเุกีย่วกับอตุสาหกรรมโค

นม พ.ศ.2561

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

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง ->

 คูม่อืการจัดซือ้จัดจา้ง

87
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการจัดท าสญัญาและการบรหิารพัสด ุ

ประจ าปี 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/H5fsX

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง ->

 คูม่อืการจัดซือ้จัดจา้ง

88
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฎบิัตงิานจัดซือ้จัดจา้งตาม

พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

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

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ประกาศจัดซือ้ จัดจา้ง ->

 คูม่อืการจัดซือ้จัดจา้ง

89
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่

ประเทศไทย เรือ่ง เจตจ านงการบรหิารงาน

ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้และมคีณุธรรม

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

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> นโยบาย CG

90
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศก าหนดจรรยาบรรณ อ.ส.ค. ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/cXQwc

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> นโยบาย CG

91
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบาย “งดรับของขวญัทกุชนดิ ในทกุ

เทศกาล No Gift Policy”
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/LAHti

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> นโยบาย CG

92
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่

ประเทศไทย เรือ่ง ขอ้ตกลง (เจตนารมณ์) 

องคก์รสง่เสรมิคณุธรรม และจรรยาบรรณ

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

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> องคก์ร

คณุธรรม

https://qrgo.page.link/xBDD9
https://qrgo.page.link/kyPy2
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


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ ระบบ
วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

93
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

คลังความรู ้ITA ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/h3bft

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> คลังความรู ้

ITA

94
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล ประจ าปี

 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/WRB39

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> นโยบาย CG

95
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บคุคล ประจ าปี 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/PjTW2

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ผลการด าเนนิงาน -> ผล

การด าเนนิงานดา้นทรัพยากร

บคุคล

96
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืการคัดเลอืกเชดิชเูกยีรตผิูป้ฏบิัตงิาน อ.

ส.ค.ดเีดน่
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/axkrB

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ผลการด าเนนิงาน -> ผล

การด าเนนิงานดา้นทรัพยากร

บคุคล

97
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

ประกาศคัดเลอืกบคุลากรตามโครงการ เชดิ

ชเูกยีรตผิูป้ฏบิัตงิาน อ.ส.ค. ประจ าปี 2564
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/M1So3

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด ผลการด าเนนิงาน -> ผล

การด าเนนิงานดา้นทรัพยากร

บคุคล

98
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืจรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูบ้รหิาร

และผูป้ฏบิัตงิาน อ.ส.ค.
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/1TKM8

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> คูม่อื CG/CSR

99
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สง่เสรมิ

กจิการ

โคนมแหง่

ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืจรรยาบรรณคณะกรรมการ อ.ส.ค. ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://qrgo.page.link/Y6NuC

เปิดใหพ้นักงาน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และประชาชน ไดเ้ขา้ถงึ

บนหนา้เว็บไซตข์อง อ.ส.ค. ใน

หมวด CG/CSR -> คูม่อื CG/CSR

100
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

องคก์าร

สะพานปลา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

ประจ าปี ๒๕๖๔

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณในการปฏบิัตงิานทีด่ ี

และเพือ่สรา้งความโปร่งใสในการ

บรหิารจัดการองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
ระเบยีบองคก์ารสะพานปลาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์

....pdf

เป็นการสอบทานการกระท าที่

เป็นความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์

https://qrgo.page.link/h3bft
https://qrgo.page.link/WRB39
https://qrgo.page.link/PjTW2
https://qrgo.page.link/axkrB
https://qrgo.page.link/M1So3
https://qrgo.page.link/1TKM8
https://qrgo.page.link/Y6NuC

