
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กรม

ประชาสมัพันธ์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหม้กีารรับช าระ

คา่บรกิารเชา่เวลา

ออกอากาศของสถานวีทิยุ

โทรทัศน ์และสถานี

วทิยกุระจายเสยีงของกรม

ประชาสมัพันธ ์โดยวธิโีอน

เขา้บญัชธีนาคาร

เพือ่การป้องกันมใิหเ้กดิความสุม่เสีย่งใน

การกระท าทจุรติ จงึก าหนดมาตรการใหม้ี

การรับช าระคา่บรกิารเชา่เวลาออกอากาศ

ของสถานวีทิยโุทรทัศน ์และสถานี

วทิยกุระจายเสยีงของกรมประชาสมัพันธ ์

โดยวธิโีอนเขา้บญัชธีนาคาร เนือ่งจาก

การรับช าระเป็นเงนิสด อาจมคีวามสุม่

เสีย่งตอ่การทจุรติดงันี้

 1. เจา้หนา้ทีอ่าจน าเชค็ไปขึน้เงนิ/น าฝาก

เงนิเขา้บญัชตีนเอง แลว้น าไปใชส้ว่นตวั

 2. กรณีช าระเป็นเงนิสดมคีวามสุม่เสีย่ง

ในกรณีเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบอาจน าเงนิ

ไปใชส้ว่นตวั ในพฤตกิรรมดงันี้ 

 - รับเงนิแลว้ไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิใหแ้ก่

ผูรั้บบรกิาร

 - ออกใบเสร็จรับเงนิแลว้ แตน่ าเงนิสง่ไม่

ครบถว้นตามใบเสร็จรับเงนิทีอ่อก

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://hq.prd.go.th/person

nel/download/article/article

_20210430104603.pdf

การเรยีกเก็บและการช าระคา่บรกิาร 

  ในการท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง ก าหนด

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร ณ สถานทีี่

ใหบ้รกิาร ส านักประชาสมัพันธเ์ขต หรอืกอง

คลงั โดยผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีใ่น

การเรยีกเก็บคา่บรกิารรับผดิชอบเรยีกเก็บ

คา่บรกิารตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง ซึง่

ผูรั้บบรกิารมกีารช าระคา่บรกิาร ๓ รปูแบบ 

ไดแ้ก่

 1. โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

 2. เชค็ กรณีเป็นเชค็เงนิสด อาจมคีวามสุม่

เสีย่ง จงึควรรับเป็นแคชเชยีรเ์ชค็ (จะออก

ใบเสร็จใหแ้กผู่รั้บบรกิาร ตอ่เมือ่สามารถน า

เชค็ไปขึน้เงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้)

 3. เงนิสด (เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบในการรับ

ช าระเงนิคา่บรกิาร) 

  - รับเงนิแลว้ไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ 

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ แตน่ าสง่เงนิไมค่รบถว้น

ตามใบเสร็จรับเงนิทีอ่อกใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

2

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

จัดการเรือ่งรอ้งทกุข ์

รอ้งเรยีน กอ.รมน.

เพือ่ให ้กอ.รมน. มรีะเบยีบในการรวบรวม

และจัดการขอ้รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน รวมทัง้

ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเห็น เพือ่ให ้

สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง

เหมาะสมและทันเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://oig.isoc.go.th/news

3

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลูสรปุผล 

การตรวจสอบภายในประจ าปี

ลดปัญหาขอ้บกพรอ่งจากการปฏบิตังิาน 

เพือ่ใหห้น่วยสามารถปฏบิตังิานตามกฎ

และระเบยีบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://oig.isoc.go.th รอบการประเมนิ 12 เดอืน

4

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประกันคณุภาพงาน

ตรวจสอบภายในภาครัฐ

สง่เสรมิใหก้ารด าเนนิการของสว่น

ราชการมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

มกีารก ากับดแูล การบรหิารความเสีย่ง

และการควบคมุทีเ่หมาะสม มี

ประสทิธภิาพสอดคลอ้งกับการ

บรหิารงานภาครัฐ ไปสูก่ารบรหิารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://oig.isoc.go.th/cs/inte

rnet/internet/โครงการ

เสรมิสรา้ง.html

รอบการประเมนิ 5 ปี/ครัง้

5

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัองคก์รทีม่คีวามเป็น

เลศิในการบรหิารจัดการ

ดา้นการเงนิ การคลงั

สง่เสรมิการปฏบิตังิานดา้นการเงนิ การ

คลงัในภาพรวมของสว่นราชการใหม้ี

ประสทิธภิาพ โดยยกยอ่งเชดิชสูว่น

ราชการทีป่ฏบิตัติามกฏ ระเบยีบ และมี

ความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://oig.isoc.go.th/cs/inte

rnet/internet/โครงการ

เสรมิสรา้ง.html

เป็นรางวลัสง่เสรมิการท างานอยา่งปรง่ใส 

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

6

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

ดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชน

สามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูการจัดซือ้จัด

จา้ง และพัสดภุาครัฐไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง ครบถว้น ท่ัวถงึ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.isoc.go.th

http://www.gprocurement.g

o.th

https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
https://hq.prd.go.th/personnel/download/article/article_20210430104603.pdf
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ชือ่หน่วยงาน 
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ระบบ
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เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

7

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบตดิตามและ

ประเมนิผลแหง่ชาต ิ

(eMENSCR)

ใชต้ดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานผา่นแผนงาน 

โครงการหรอืการด าเนนิการตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.isoc.go.th

http://nscr.nesdc.go.th

8

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

เป็นการประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายทีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิการปรับปรงุพัฒนาดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใสในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.isoc.go.th

9

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิารงาน

การเงนิการคลงัภาครัฐแบบ

อเิล็กทรอนกิส ์(GFMIS)

เป็นเครือ่งมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารงานการคลงัภาครัฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.gfmis.go.th

10

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การคดัเลอืกนายทหาร

ประทวน สง.ปรมน.ทบ. 

ประจ าปี (บรรจปุฏบิตังิานใน

 กอ.รมน.)

เพือ่คดัเลอืกบคุคลเขา้บรรจเุป็น

นายทหารประทวน สง.ปรมน.ทบ. มาชว่ย

ปฏบิตัหินา้ทีใ่น กอ.รมน. ผา่น

กระบวนการขัน้ตอนตามระเบยีบทาง

ราชการทีก่ าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ยดึถอืตามระเบยีบการรับคดัเลอืกฯ โดยมี

คณะกรรมการการสอบคดัเลอืกฯ ก ากับดแูล

ในแตล่ะขัน้ตอน

11

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การจัดการองคค์วามรู ้

(Knowledge Management)

 ของหน่วย

เพือ่ไดน้ า KM เผยแพรข่ัน้ตอนการปฏบิตั ิ

ตามใหผู้ม้ารับต าแหน่งใหมแ่ละบคุคล

ท่ัวไปไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://opm.isoc.go.th เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึทางเว็บไซต์

12

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

กอง

อ านวยการ

รักษาความ

มัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร

 (กอ.รมน.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เปิดชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนงาน

ดา้นสทิธกิ าลงัพล จากชอ่งทางการรับ

เรือ่งของ กอ.รมน.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://opm.isoc.go.th เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึทางเว็บไซต์



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

13

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

บรษัิท อสมท

 จ ากัด 

(มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบขอ้เสนอแนะ/รอ้งเรยีน

- เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเห็น ค าแนะน า-ตชิม ของลกูคา้/

ผูช้ม/ผูฟั้ง ตลอดจนเรือ่งเรยีนของผูท้ี่

ไดรั้บผลกระทบอันเนือ่งมาจากการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่หรอืหน่วยงาน

ในสงักัด บมจ. อสมท

'- เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเห็น ค าแนะน า-ตชิม และขอ้มลูการ

รอ้งเรยีนมาปรับปรงุ หรอืพัฒนา

มาตรญานการใหบ้รกิารใหม้คีณุภาพมาก

ขึน้ ตลอดจนเพือ่ป้องกันปัญหาทีอ่าจ

เกดิขึน้ในอนาคต

'- เพือ่เป็นอนวทางปฏบิตัใินการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนของผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบ

อยา่งโปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

 โดยมขีัน้ตอนการด าเนนิการทีช่ดัเจน

และมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั เว็บไซต:์ VOC.mcot.net

ชอ่งทางการรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็น 

ค าแนะน า-ตชิม และขอ้รอ้งเรยีน โทรศพัท:์ 

ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 02-2016392-3 (ในเวลาท า

การ) วนัจันทร-์วนัศกุร ์(เวลา 09.00-17.00 น.)

โทรสาร: ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 02-246-1866

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(Email):

'- voc@mcot.net

'- ia@mcot.net

'- director@mcot.net

เว็บไซต:์ VOC.mcot.net

ไปรษณีย:์ ฝ่ายสือ่สารองคก์ร บรษัิท อสมท 

จ ากัด (มหาชน) เลขที ่63/1 ถนนพระราม9 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

10310

สือ่มวลชน (New Clipping)

เว็บไซตศ์นูยบ์รกิารประชาชน ส านักงานปลดั

ส านักนายกรัฐมนตร:ี http://opm.1111.go.th

14

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่เป็นมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน และแกไ้ข

ขอ้ควรปรับปรงุจากปีทีผ่า่นมา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.th/risk-

detail.php?WP=M2g0p2yc

rUWjG22Dq7yZ4T1RM0y

0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25

Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3

Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.th/fina

nce-risk-

detail.php?d=Mmu0ATx4r

QV%3Q&cID=Mmu0ATx4r

QV%3Q&kID=nKW4Mt%3

Q%3Q&mm=nGS4AN%3

Q%3Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

16

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร

เป็นการแสดงเจตจ านงในการตอ่ตา้นการ

ทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.th/plan

.php?WP=qUOco3uCpW

OghKstGREgFJqeqPMcZ

at1pQIgZaqCGWOghJstq

REcFKuwpPMgBKp0GR9

gxTr5qBOcpUui

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการทจุรติ

แผนการป้องกันการทจุรติประจ าปีทีไ่ด ้

จัดท าขึน้เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการให ้

ความส าคญัในดา้นความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.th/plan

.php?WP=qUOco3uCpW

OghKstGREgFJqeqPMcA

3t1pQugZaqCGWOghJstq

REcFKuwpPMgBKp0GR9

gxTr5qBOcpUui

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต ์

เป็นขอ้มลูประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เครือ่งมอืการด าเนนิการตอ่

เรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทจุรติ

เป็นคูม่อืในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.th/risk-

detail.php?WP=M2g0p2yc

rUWjG22Dq7yZ4T1RM0y

0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25

Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3

Q

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQOjZJ01q09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/finance-risk-detail.php?d=Mmu0ATx4rQV%253Q&cID=Mmu0ATx4rQV%253Q&kID=nKW4Mt%253Q%253Q&mm=nGS4AN%253Q%253Q
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat1pQIgZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/plan.php?WP=qUOco3uCpWOghKstGREgFJqeqPMcA3t1pQugZaqCGWOghJstqREcFKuwpPMgBKp0GR9gxTr5qBOcpUui
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
https://www.tpqi.go.th/risk-detail.php?WP=M2g0p2ycrUWjG22Dq7yZ4T1RM0y0n2xzrQAjZ20mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

19

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน
เป็นขัน้ตอนในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.th/uplo

ad/risk/file/file-20212302-

1614056182-633.png

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

คณุวฒุิ

วชิาชพี 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.tpqi.go.th/cont

actus.php#loadContactUs

Main

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ

ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/%e

0%b8%8a%e0%b9%88%

e0%b8%ad%e0%b8%87

%e0%b8%97%e0%b8%b

2%e0%b8%87%e0%b9%

81%e0%b8%88%e0%b9

%89%e0%b8%87%e0%b

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

b8%b7%e0%b9%88%e0

%b8%ad%e0%b8%87%e

0%b8%a3%e0%b9%89%

e0%b8%ad%e0%b8%87

%e0%b9%80/

เป็นการเพิม่ชอ่งทางการรอ้งเรยีน ใหก้าร

บรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ

22

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เผยแพรก่ารบรหิารจัดการ

จัดซือ้จัดจา้ง
ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/cat

egory/%e0%b8%88%e0%

b8%b1%e0%b8%94%e0

%b8%8b%e0%b8%b7%e

0%b9%89%e0%b8%ad%

e0%b8%88%e0%b8%b1

%e0%b8%94%e0%b8%8

8%e0%b9%89%e0%b8%

b2%e0%b8%87/

เผยแพรแ่ผนการจัดซือ้จัดจา้ง ประกาศเชญิ

ชวนประกาศผูช้นะ สญัญจา้ง รายงานการ

จัดซือ้จัดจา้ง เพือ่ความโปรง่ใส

23

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัด

จา้ง

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managem

ent/pub/pub_Purchase.pdf

เป็นมาตการทีใ่หม้กีารเผยแพรก่ารบรหิาร

จัดการจัดซือ้จัดจา้ง

24

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บงัคบัจรยิธรรมความ

โปรง่ใสการบรหิารงานของ

ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน

ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managem

ent/rules/ethics2559.pdf

เป็นการก าหนดจรยิธรรมการปฏบิตังิานของ

ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน

25

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บงัคบัเกีย่วกับการ

รอ้งเรยีน และรอ้งทกุข์

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการใหม้ี

ความพงึพอใจตอ่ผูรั้บบรกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managem

ent/rules/complain2559.pd

f

บรหิารจัดการรับเรือ่งรอ้งเรยีนจากเจา้หนา้ที่ 

และผูรั้บบรกิาร
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบแนวทางการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ การ

สอบสวนผูก้ระท าผดิวนัิย

ผูป้ฏบิตังิาน

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง 

 ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managem

ent/method/method-

fact.pdf

เป็นการก าหนดแนวทางการหลกัเกณฑ์ 

วธิกีารตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ การสอบสวนของ

ผูป้ฏบิตังิาน

https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/upload/risk/file/file-20212302-1614056182-633.png
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.tpqi.go.th/contactus.php#loadContactUsMain
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%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/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/category/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/pub_Purchase.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/ethics2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/ethics2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/ethics2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/complain2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/complain2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/complain2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/rules/complain2559.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/method/method-fact.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/method/method-fact.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/method/method-fact.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/method/method-fact.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบ บจธ.วา่ดว้ยการ

บรหิารงานบคุคล พ.ศ.2557

ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย์

 สจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managepe

rson/method/method_msg

_person.pdf

เป็นการก าหนดวนัิย การลงโทษ การรอ้งทกุข์

 การอทุธรณ์ของผูป้ฏบิตังิาน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศคูม่อืการจัดการตอ่

ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กยีวกับการ

ทจุรติของผูป้ฏบิตังิาน

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง 

 ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managem

ent/pub/13052021165507.

pdf

เป็นการเพิม่ชอ่งทางการรอ้งเรยีน ใหก้าร

บรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ เป็น

การก าหนดแนวทางการหลกัเกณฑ์ วธิกีาร

จัดการตอ่ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กยีวกับการทจุรติ

ของผูป้ฏบิตังิานของ บจธ.
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายการ

ตอ่ตา้นการรับสนิบนหรอื

ผลประโยชน์

ความโปรง่ใสการจัดซือ้จัดจา้ง 

 ความโปรง่ใสการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managem

ent/pub/13052021165412.

pdf

เป็นการประกาศเจตนารมณ์รว่มกันระหวา่ง

ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่นการป้องกันการทจุรติ
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีไ่ดรั้บการประเมนิผล

การปฏบิตัานและใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็น

ธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managepe

rson/pub/polycy_person63

.pdf

เป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานและให ้

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกผู่ป้ฎบิตังิาน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการให ้

รางวลัะและลงโทษ

ผูก้ระท าผดิวนัิย

เพือ่ใหร้างวลัเจา้หนา้ทีท่ีก่ระท าความดี 

และใหบ้ทลงโทษกับเจา้หนา้ทีท่ีก่ระท า

ความผดิวนัิย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managepe

rson/pub/O27_award_puni

sh.pdf

เป็นมาตรการสง่เสรมิยกยอ่งบคุลากรทีป่ฏบิตั ิ

หนา้ทีด่เีดน่ มคีณุธรรม จรยิธรรม และมี

มาตรการลงโทษผูก้ระท าผดิวนัิย

32

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

สถาบนั

บรหิารจัดการ

ธนาคารทีด่นิ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการในการ

บรหิารผลการปฏบิตังิาน

และการด าเนนิการกับ

ผูป้ฏบิตังิานผูม้ผีลสมัฤทธิ์

การปฏบิตังิานต า่

เพือ่เป็นแนวทางใหก้ารพจิารณาใหค้ณุ

หรอืโทษตอ่ผูป้ฏบิตังิานตามผลสมัฤทธิ์

การปฏบิตังิาน ใหเ้กดิความโปรง่ใส เป็น

ธรรม และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.labai.or.th/file

_download/law/managepe

rson/pub/m_oparation_sta

ff.pdf

เป็นการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ประเมนิผลการปฏบิตังิานใหม้คีวามชดัเจน

และโปรง่ใส

https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/method/method_msg_person.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/method/method_msg_person.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/method/method_msg_person.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/method/method_msg_person.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165507.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165507.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165507.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165507.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165412.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165412.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165412.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/management/pub/13052021165412.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/polycy_person63.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/polycy_person63.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/polycy_person63.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/polycy_person63.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/O27_award_punish.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/O27_award_punish.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/O27_award_punish.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/O27_award_punish.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/m_oparation_staff.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/m_oparation_staff.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/m_oparation_staff.pdf
https://www.labai.or.th/file_download/law/manageperson/pub/m_oparation_staff.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง 

ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2021/01/ri

sk-SOC-2564.pdf

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีดก้ าหนด

รายการความเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิการทจุรติ 

ในแผนบรหิารความเสีย่ง ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมจ านวน 7 รายการ ดงันี ้

 1 รายการความเสีย่งระดบัส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตร ีจ านวน 2 รายการ ดงันี ้

 1.1 ขอ้มลูระเบยีบวาระการประชมุ

คณะรัฐมนตรถีกูเปิดเผยในขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

 1.2 การจัดซือ้จัดจา้งไมเ่ป็นไปตามระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง 

 2. รายการความเสีย่งระดบักอง กลุม่ ศนูย ์

จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก ่

 2.1 การน าขอ้มลูเกีย่วกับภารกจิส าคญัของ

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีปเปิดเผยตอ่

บคุคลภายนอก 

 2.2 เรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรทีีม่ชีัน้ความลบัถกู

เปิดเผยแกบ่คุคลภายนอก หรอืผูไ้มม่หีนา้ที่

ตอ่เรือ่งนัน้ 

 2.3 การเรยีกรับประโยชนจ์ากการใหบ้รกิาร

ขอ้มลูขา่วสารในภารกจิของส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตร ี

 2.4 การทจุรติในการปฏบิตังิานการขอ

พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

 2.5 การรอ้งเรยีนเกีย่วกับด าเนนิการดา้นวนัิย

ไมโ่ปรง่ใส
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีดก้ าหนด

แนวทางการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรมีคีวาม

โปรง่ใส เกดิประโยชนส์งูสดุแกห่น่วยงาน

 และสอดคลอ้งกับหลกัการตามมาตรา 8 

ของพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 คอื 

ความคุม้คา่ โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล และตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2019/07/

O44_180662-1.pdf

https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/risk-SOC-2564.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/risk-SOC-2564.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/risk-SOC-2564.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O44_180662-1.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O44_180662-1.pdf
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/07/O44_180662-1.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แบบรายงานการรับ

ของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่

ใด

เป็นเครือ่งมอืก ากับการปฏบิตัติามประกาศ

 No gift policy
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2021/04/

%E0%B9%81%E0%B8%9

A%E0%B8%9A%E0%B8

%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%A2%E0%B8%87%E0

%B8%B2%E0%B8%99%

E0%B8%81%E0%B8%B2

%E0%B8%A3%E0%B8%

A3%E0%B8%B1%E0%B8

%9A%E0%B8%82%E0%

B8%AD%E0%B8%87%E0

%B8%82%E0%B8%A7%

E0%B8%B1%E0%B8%8D

%E0%B8%AB%E0%B8%

A3%E0%B8%B7%E0%B8

%AD%E0%B8%9B%E0%

B8%A3%E0%B8%B0%E0

%B9%82%E0%B8%A2%

E0%B8%8A%E0%B8%99

%E0%B9%8C%E0%B8%

AD%E0%B8%B7%E0%B

9%88%E0%B8%99%E0%

B9%83%E0%B8%9464.d

oc
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางวธิกีารรับขอ้

รอ้งเรยีน และพจิารณาขอ้

รอ้งเรยีนเกีย่วกับจรยิธรรม

ขา้ราชการพลเรอืน 

พนักงานราชการ และ

ลกูจา้งประจ าในสงักัดส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

และมาตรการคุม้ครอง

ผูป้ฏบิตังิาน

เป็นแนวทางด าเนนิการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนและเป็นมาตราการในการ

คุม้ครองผูป้ฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.soc.go.th/wp-

content/uploads/2019/07/

O45_annouce_ethics.pdf
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีส่ านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอกสามารถแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ เพือ่

เป็นการคุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส

และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบิตักิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.soc.go.th/?pa

ge_id=15787

38

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแสดงความคดิเห็น

และขอ้เสนอแนะเกีย่วกับ

ภารกจิของส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอกสามารถ

แสดงความคดิเห็นตอ่การด าเนนิงานตาม

อ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิของหน่วยงาน

ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ เพือ่เปิด

โอกาสใหม้สีว่นรว่ม และสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการด าเนนิการของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.soc.go.th/?pa

ge_id=15783

https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9464.doc
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสาร

ของราชการ ส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

เพือ่ใหป้ระชาชนมโีอกาสไดรั้บรูข้อ้มลู

ขา่วสารเกีย่วกับการด าเนนิงานตา่งๆ ของ

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีสอดคลอ้ง

กับหลกัธรรมาภบิาลดา้นความโปรง่ใส

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

CENTER2/232/#

สอดคลอ้งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 58 และ 

พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 

ก าหนด
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืป้องกันผลประโยชน์

ทับซอ้นของส านัก

เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการ

แยกผลประโยชนส์ว่นตนและ

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://spm.thaigov.go.th/F

ILEROOM/spm-

thaigov/DRAWER021/GE

NERAL/DATA0000/00000

188.PDF

41

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืแนวทางปฏบิตั ิเรือ่ง 

การรับทรัพยส์นิหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใดโดย

ธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที่

ส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นสงักัดส านัก

เลขาธกิารนายกรัฐมนตรมีคีวามเขา้ใจใน

ประกาศเรือ่ง หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยส์นิ

หรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของ

เจา้พนักงานของรัฐพ.ศ. 2563 โดยงา่ย 

และสามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งสะดวก

อันจะน าไปสูก่ารปฏบิตัริาชการทีโ่ปรง่ใส 

สจุรติและปราศจากการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://spm.thaigov.go.th/F

ILEROOM/spm-

thaigov/DRAWER021/GE

NERAL/DATA0000/00000

882.PDF

42

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

เจา้หนา้ทีข่องส านัก

เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานในการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติใน สลน. มขีัน้ตอน 

กระบวนการและแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://spm.thaigov.go.th/F

ILEROOM/spm-

thaigov/DRAWER021/GE

NERAL/DATA0000/00000

295.PDF

43

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขดักัน

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกับผลประโยชนส์ว่นรวม

ของส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิปัญหาการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบขึน้ในหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://spm.thaigov.go.th/F

ILEROOM/spm-

thaigov/DRAWER021/GE

NERAL/DATA0000/00000

469.PDF

44

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านัก

เลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นรว่ม ของส านัก

เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

เพือ่ความรว่มมอืทีด่ใีนการด าเนนิการตาม

ภารกจิของ สลน.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://spm.thaigov.go.th/F

ILEROOM/spm-

thaigov/DRAWER021/GE

NERAL/DATA0000/00000

472.PDF

45

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักขา่ว

กรองแหง่ชาติ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

การปลกูฝังและบม่เพาะ

แนวคดิการเป็นขา้ราชการ

ทีด่ี

สง่เสรมิการรับรูแ้ละสรา้งจติส านกึของ

บคุลากรใหต้ระหนักและใหค้วามส าคญั

กับการรว่มมอืกันตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้

รับรูต้อ่โทษภัยของการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

46

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักขา่ว

กรองแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลูดา้นการ

บรหิารงานบคุคล การ

บรหิารงบประมาณ การ

จัดซือ้จัดจา้ง

สง่เสรมิวฒันธรรมสจุรติและปลกูฝัง

จติส านกึ เรง่สรา้งการรับรูข้องบคุลากรใน

หน่วยงานใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนสามารถแยกแยะระหวา่งผลปะ

โยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

47

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักขา่ว

กรองแหง่ชาติ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

กจิกรรมสรา้งการมสีว่นรว่ม

ในการสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม และตอ่ตา้นการ

ทจุรติในหน่วยงาน

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหม้ทัีศนคติ

ในการปฏบิตังิานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

48

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักขา่ว

กรองแหง่ชาติ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

การสง่เสรมิการท าความด ี

ซือ่สตัยส์จุรติ มจีติส านกึ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รคณุธรรมและ

ตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้ยกระดบัธรรมาภิ

บาลในการบรหิารจัดการเชงิรกุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/232/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/232/
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000188.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000882.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000295.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000469.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000472.PDF


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

49

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักขา่ว

กรองแหง่ชาติ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

การปรับปรงุคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน

เสรมิสรา้งการรับรู ้สรา้งความเขา้ใจ สรา้ง

ความโปรง่ใส เพือ่ป้องกันการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

50

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักขา่ว

กรองแหง่ชาติ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

การสือ่สารสาธารณะเชงิ

สรา้งสรรค์

สรา้งนวตักรรม มาตรการ กลไก และ

กระบวนการในการป้องกันเพือ่ยับยัง้การ

ทจุรติ และยกระดบัการประขาสมัพันธ์

ภายในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

51

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักขา่ว

กรองแหง่ชาติ
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การสรา้งเครอืขา่ย NIA 

Integrity and Transparency

เสรมิสรา้งพลงัการมสีว่นรว่มของบคุลากร

ภายใน สรา้งความตืน่ตวัในการรว่มกัน

ตอ่ตา้นการทจุรติ บรูณาการการท างาน

ภายในส านักขา่วกรองแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

52

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.
ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

คูม่อืการประเมนิสว่น

ราชการตามาตรการ

ปรับปรงุประสทิธภิาพใน

การปฏบิตัริาชการของ

จังหวดั ประจ าปังบประมาณ

เป็นเครือ่งมอื/กรอบทีใ่ชส้นับสนุนการ

ท างานของจังหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพ มี

มาตรฐาน และเกดิความธรรมในการ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจังหวดั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.opdc.go.th/co

ntent/filelist/MTM2

53

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการรายงานผลการ

ประเมนิสว่นราชการ 

(จังหวดั) eSAR : Electronic 

Self Assessment Report

เป็นระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีจั่งหวดัใช ้

รายงานผลการประเมนิสว่นราชการตาม

มาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตัริาชการของจังหวดั ประจงีบปะมาณ

 ซึง่สรา้งความโปรง่ใส มมีาตรฐาน ลด

ขัน้ตอน/เอกสาร และลดการใชด้ลุพนิจิ

ในการรายงานและการตรวจประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการของจังหวดั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://esar.opdc.go.th/offi

cer/auth

ใชอยูใ่นปัจจบุนั ควบคูก่ับการพัฒนาใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ข ึน้

54

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ผลการประเมนิสว่นราชการ

ตามมาตรการปรับปรงุ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ

ราชการของจังหวดั 

ประจ าปีงบประมาณ

เป็นการเปิดเผยขอ้มลูผลการปฏบิตั ิ

ราชการของจังหวดัทีเ่สรมิสรา้งการรับรู ้

และสามารถตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.opdc.go.th/co

ntent/NjlxMQ

55

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

No Gift Policy

ไมรั่บฝากของ ของขวญั หรอืประโยชน์

อืน่ใดจากจังหวดั/กลุม่จังหวดั เพือ่

ป้องกันมใิหม้ผีลตอ่การพจิารณา

กลัน่กรองแผนงาน โครงการ งบประมาณ

ของจังหวดั/กลุม่จังหัด (งบจังหวดั/กลุม่

จังหวดั และงบกลางของจังหวดั)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

56

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางการจัดสว่นราชการ

ในภมูภิาค

เพือ่ใหส้ว่นราชการใชเ้ป็นแนวทางในการ

จัดสว่นราชการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับ

บทบาทภารกจิ มขีัน้ตอนการปฏบิตัทิี่

ชดัเจน และลดการใชด้ลุพนิจิของสว่น

ราชการและส านักงาน ก.พ.ร.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.opdc.go.th/co

ntent/filelist/Mjlx

ใชอยูใ่นปัจจบุนั ควบคูก่ับการพัฒนาใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ข ึน้

57

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

โมเดลการเสรมิสรา้งความ

ซือ่ตรงในภาครัฐของ

ประเทศไทย (พัฒนามา

จากโมเดลของ OECD)

เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มความซือ่ตรงใน

ภาครัฐซึง่จะน าไปสูก่ารจัดท านโยบาย

สาธารณะดา้นความซือ่ตรงในการ

บรหิารงานภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้

เพิม่ขดีสมรรถนะดา้นความซือ่ตรงใน

ภาครัฐใหแ้กข่า้ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.opdc.go.th/co

ntent/viewbook/NTcyN3x8

MXxadGh8fDZURVPD#bo

ok/

https://www.opdc.go.th/content/filelist/MTM2
https://www.opdc.go.th/content/filelist/MTM2
https://esar.opdc.go.th/officer/auth
https://esar.opdc.go.th/officer/auth
https://www.opdc.go.th/content/NjlxMQ
https://www.opdc.go.th/content/NjlxMQ
https://www.opdc.go.th/content/filelist/Mjlx
https://www.opdc.go.th/content/filelist/Mjlx
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZURVPD#book/
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZURVPD#book/
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZURVPD#book/
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXxadGh8fDZURVPD#book/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

58

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืกระประเมนิสถานะ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐสามารถประเมนิ

สถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได ้

ดว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

file:///C:/Users/admin/Down

loads/PMQA4.0Mannual%20

(5).pdf

เป็นกลไกทีท่ าใหห้น่วยงานไดม้กีารวเิคราะห์

ถงึชอ่งวา่งและโอกาสในการพัฒนา โดยเป็น

การประเมนิระบบบรหิารของหน่วยงานภาครัฐ

ในเชงิบรูณาการทีม่กีารเชือ่มโยงยทุธศาสตร์

ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทศิทางของ

การพัฒนาประเทศ

59

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงานกพร.

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เกณฑค์ณุภาพกระบรหิาร

จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐน าไปใชเ้ป็น

แนวทางในการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร

จัดการของหน่วยงานสูร่ะดบั

มาตรฐานสากล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

file:///C:/Users/admin/Down

loads/เกณฑ์

PMQA2562%20(2).pdf

เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบรหิาร

จัดการองคก์ารของหน่วยงานภสครัฐ ตาม

วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

60

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

61

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ค าสัง่ส านักงานฯ ที ่

78/2563 เรือ่ง แตง่ตัง้

คณะท างานขบัเคลือ่นการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติและสง่เสรมิคณุธรรม

สรา้งความโปรง่ใสของ

ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

62

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและ

การสง่เสรมิคณุธรรมสรา้ง

ความโปรง่ใส ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ

 ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา ระยะ 5 ปี (พ.ศ 

2560 - 2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

63

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผนปฏบิตักิารป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติ

และการสง่เสรมิคณุธรรม 

สรา้งความโปรง่ใส ศนูย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ

 ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส าหรับรอบระยะเวลา 6 

เดอืน (1 ตลุาคม 2563 - 31 

มนีาคม 2564)

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

64

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติในความโปรง่ใส ของ

การใชต้ าแหน่งหนา้ทีแ่ละ

อ านาจ ของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

65

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรใ่นรปูแบบ 

Infographic

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

66

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรใ่นรปูแบบอืน่ๆ 

นอกเหนอืจาก Infographic

1. แนวทางการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

2. การเสรมิสรา้งแนว

ทางการปฎบิตัริาชการของ

ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาใหเ้กดิความ

โปรง่ใสและป้องกันการ

ทจุรติ

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

67

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานขอ้มลูการ

รอ้งเรยีนกรณีเกดิการทจุรติ

และประพฤต ิมชิอบของ

เจา้หนา้ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

68

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แบบรายงานความคบืหนา้

การด าเนนิงานตอ่ขอ้

รอ้งเรยีน กรณีเจา้หนา้ที่

ของรัฐกระท าการทจุรติใน

ภาครัฐของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

ประจ าเดอืน

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

69

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา (ค าขอรอ้งเรยีน 

เรือ่ง "การทจุรติ และ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ที ่ของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา")

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

70

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับฟังควาเห็นทางกฎหมาย 

(รา่งกฎหมายทีจั่ดใหม้กีาร

รับฟัง หลกัเกณฑใ์นการรับ

ฟัง และสรปุผลการรับฟัง

ความเห็น)

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

71

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

กระทูแ้สดงความคดิเห็น

เรือ่งกฎหมาย

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

72

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรแ่ผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

1. แผนการปฏบิตังิานและ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

 ประจ าปีงบประมาน พ.ศ. 

2564

2. รายงานผลการใช ้

จา่ยเงนิงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไตรมาส 2

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรก่ารจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

1. ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

เรือ่ง เผยแพร่

2. ประกาศตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับ

การจัดซือ้จัดจา้ง/จัดหาพัสดุ

3.สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง

ประจ าเดอืนตา่งๆ

1. เพือ่เป็นการป้องกันการทจุรติของ

ส านักงานฯ 2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร

ประชาชน 3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.krisdika.go.th
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพล

เรอืน (ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขดักัน

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกับประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีส่ านักงาน

 ก.พ. ปฏบิตังิานอยูบ่นพืน้ฐานของการ

เป็นขา้ราชการทีด่ ีมคีวามซือ่สตัย ์สจุรติ 

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และปฏบิตังิานโดย

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิโดยปฏบิตัติอ่ขา้ราชการ

หรอืผุข้อรับบรกิารดว้ยความเสมอภาค

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go.th/site

s/default/files/attachment/

page/aenwthaangkaarpng

kankaarkhadphlpraoychn.

pdf
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพล

เรอืน (ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นรว่มในการ

ด าเนนิงาน

ส านักงาน ก.พ. มหีนา้ทีเ่สนอแนะและให ้

ค าปรกึษาแกก่ระทรวง กรม เกีย่วกับ

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแนวทางการ

บรหิารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ จงึตอ้งมี

การใหค้ าปรกึษาแนะน า แลกเปลีย่น

ระหวา่งสว่นราชการกับส านักงาน ก.พ. 

โดยจ าแนกผูรั้บผดิชอบตามกระทรวง/

กรม อยา่งใกลช้ดิ และสามารถตดิตอ่

ประสานงานไดต้ลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go.th/sites

/default/files/attachment/pa

ge/aenwthaangkaaraihphum

iiswnaidswnesiiymiiswnrwm.

pdf
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพล

เรอืน (ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการรับ

สนิบน

เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีส่ านักงาน

 ก.พ. ปฏบิตังิานอยูบ่นพืน้ฐานของการ

เป็นขา้ราชการทีด่ ีมคีวามซือ่สตัย ์สจุรติ 

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และปฏบิตังิานโดย

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิโดยปฏบิตัติอ่ขา้ราชการ

หรอืผุข้อรับบรกิารดว้ยความเสมอภาค

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go.th/sites

/default/files/attachment/pa

ge/aenwthaangkaarpngkank

aarrabsinbn.pdf

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/aenwthaangkaarpngkankaarkhadphlpraoychn.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพล

เรอืน (ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ

โดยทีก่ารด าเนนิงานของ ก.พ. นัน้ ก.พ. 

ไดอ้าศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ 

แหง่พระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการพล

เรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตัง้คณะอนุกรรมการ

วสิามัญตา่ง ๆ เพือ่ท าการแทนและ

รับผดิชอบภารกจิตามบทบาทหนา้ทีข่อง 

ก.พ. โดยมสี านักงาน ก.พ. เป็นเจา้หนา้ที่

ด าเนนิการ ดงันัน้ ส านักงาน ก.พ. จงึได ้

ก าหนดแนวปฏบิตัเิพือ่ตรวจสอบการ

ปฎบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่นการใชด้ลุพนิจิ

ในการปฏบิตัหินา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go.th/sites

/default/files/attachment/pa

ge/maatrkaartrwcchsbkaarai

chdulphinicch.pdf
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพล

เรอืน (ก.พ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เป็นแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้เพือ่ให ้

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องส านักงาน 

ก.พ. ทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้ง

กับการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติของ

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ. 

สามารถด าเนนิการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน และ

ชว่ยแกไ้ขปัญหาของผูร้อ้งเรยีนไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocsc.go.th/sites

/default/files/attachment/pa

ge/aenwthaangkaarcchadkaa

reruuengrngeriiynkaarthucch

rit.pdf

79

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการปฏบิตัหินา้ที ่

ผา่นทางระบบ

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://complaint.ocpb.go.t

h/
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการปฏบิตัหินา้ที่

ตามแบบฟอรม์ทีส่ามารถ

ดาวนโ์หลดบนเว็บไซต ์

สคบ.

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 

article_20210323161257.p

df

81

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดแผนบรหิาร

ความเสีย่งการทจุรติ ของ 

สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เป็นมาตรการในการป้องกันการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 

article_20210430142116.p

df

82

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรผ่ลการ

ด าเนนิการตามแผนบรหิาร

ความเสีย่งการทจุรติของ 

สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เป็นมาตรการในการป้องกันการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 

article_20210426094412.p

df
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศหลกัเกณฑก์าร

บรหิารทรัพยากรบคุคล

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ocpb.go.th/

 more_news.php?cid=411

84

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศ สคบ. เรือ่ง 

นโยบายการก ากับดแูล

องคก์ารทีด่ ีของ สคบ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

เป็นมาตรการในการป้องกันการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/article

 _20210429195133.pdf

https://complaint.ocpb.go.th/
https://complaint.ocpb.go.th/
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210323161257.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210430142116.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210426094412.pdf
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=411
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=411
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195133.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

85

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแผยแพรคู่ม่อืการจด

ทะเบยีน

 การประกอบธรุกจิขายตรง

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go.th/

 download/article/

 

article_20191003105410.p

df
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแผยแพรคู่ม่อืการจด

ทะเบยีน

 การประกอบธรุกจิตลาด

แบบตรง

เป็นมาตรการในการตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ในสงักัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ocpb.go.th/do

wnload/article/article_2019

1003105357.pdf
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

พเิศษ เพือ่

ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การอนุมัตงิบประมาณ

โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

เพือ่เปิดเผยขอ้มลู สรา้งความโปรง่ใส ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.rdpb.go.th/th/D

ownload/รายงานผลการ

อนุมัตโิครงการ-c148

88

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

พเิศษ เพือ่

ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางประกาศเกีย่วกับ

การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดุ

เพือ่แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานจะตอ้ง

ด าเนนิการตามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2561

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ประกาศจัดจา้ง

http://www.rdpb.go.th/th/N

ews/Lastest-Procurement-c2

37 

 ประกาศจัดซือ้

http://www.rdpb.go.th/th/N

ews/Lastest-Procurement-

c242

89

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

พเิศษ เพือ่

ประสานงาน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ผา่นเว็บไชตส์ านักงาน กปร.

เพือ่เพิม่ชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไปสามารถ

รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีนมายังศนูยป์ฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.rdpb.go.th/th/O

ffice/Complaint

90

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบญัชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนีส้นิ กรณี

ด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี

เพือ่ตรวจสอบบญัชรีายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิ กรณีด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี เพือ่

ป้องปรามและป้องกันการทจุรติของ

ผูบ้รหิารหน่วยงาน กรณีด ารงต าแหน่งครบ

 3 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

egory/2019112518141610

9/list?

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

และบนกระดานทีส่ านักงาน โดยจะมกีารน า

ลงจากเว็บไซตเ์มือ่เปิดเผยครบก าหนด 180 วนั

91

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบญัชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนีส้นิ กรณี

เขา้รับต าแหน่งและกรณีพน้

จากต าแหน่ง

เพือ่ตรวจสอบบญัชรีายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิ เพือ่ป้องปรามและป้องกันการ

ทจุรติของผูบ้รหิารหน่วยงานกรณีทีเ่ขา้

รับต าแหน่งหรอืกรณีทีพ่น้จากต าแหน่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nacc.co.th/cat

egory/2019120217060488

4ist?

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

และบนกระดานทีส่ านักงาน โดยจะมกีารน า

ลงจากเว็บไซตเ์มือ่เปิดเผยครบก าหนด 180 วนั

92

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีบ่โีอไอ

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลท่ัวไปสามารถ

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีบ่โีอไอไดโ้ดยตรง แยกไปจาก

ชอ่งทางรอ้งเรยีนเรือ่งท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.boi.co.th/index

.php?page=anticorruption

&language=th

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

หลกัของหน่วยงาน

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105410.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191003105357.pdf
http://www.rdpb.go.th/th/Office/Complaint
http://www.rdpb.go.th/th/Office/Complaint
https://www.nacc.go.th/category/20191125181416109/list?
https://www.nacc.go.th/category/20191125181416109/list?
https://www.nacc.go.th/category/20191125181416109/list?
https://www.nacc.co.th/category/20191202170604884ist?
https://www.nacc.co.th/category/20191202170604884ist?
https://www.nacc.co.th/category/20191202170604884ist?
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th
https://www.boi.co.th/index.php?page=anticorruption&language=th


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

93

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบ

ตรวจสอบสถานภาพ

เอกสารทาง Internet (Doc 

Tracking)

การใหบ้รกิารผูไ้ดรั้บการสง่เสรมิการ

ลงทนุใหส้ามารถตรวจสอบความคบืหนา้

ของเอกสารทีย่ืน่ตอ่ BOI ไดด้ว้ยตนเอง 

เพือ่ลดการพบปะตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงานกอ่ใหเ้กดิความสมัพันธอ์ันด ี

และอาจจะกอ่ใหเ้กดิการทจุรติในภายหลงั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://doctracking.boi.go.t

h/

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

หลกัของหน่วยงาน

94

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบการยืน่ค า

ขอรับการสง่เสรมิผา่น

ระบบงานสนับสนุนงาน

สง่เสรมิการลงทนุ 

(e-Investment Promotion)

ระบบยืน่ค าขอรับการสง่เสรมิแบบ

ออนไลน ์เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วใน

การปฏบิตังิาน เพือ่ลดภาระงานตา้น

เอกสาร และการขอเอกสารช า้ซอ้นของ

ส านัก เพือ่ลดการพบปะเจา้หนา้ทีก่ับผู ้

ขอรับการสง่เสรมิ อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

 เชน่ การเลอืกปฏบิตั ิและเรยีกเรยีกรับ

ผลประโยชนห์รอืเรยีกรับคา่ด าเนนิการใน

การพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ รวดเร็วกวา่

ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.boi.go.th/un/b

oi online services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

หลกัของหน่วยงาน

95

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการออกบตัร

สง่เสรมิออนไลน ์ระบบงาน

บตัรสง่เสรมิ(Promotion 

Certificate System)

เป็นระบบทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ

สามารถยืน่แบบประกอบการขอรับการ

สง่เสรมิออนไลน ์พรอ้มเอกสารทีก่ าหนด

ผา่นระบบงานบตัรสง่เสรมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด ลดการพบปะ

เจา้หนา้ทีก่ับผูข้อรับการสง่เสรมิอาจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติ เชน่ การเลอืกปฏบิตั ิ

และเรยีกเรยีกรับผลประโยชน ์หรอืเรยีก

รับคา่ด าเนนิการในการพจิารณาเป็นกรณี

พเิศษรวดเร็วกวา่ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.boi.go.th/un/b

oi online services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

หลกัของหน่วยงาน

96

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการขออนุญาต

 น าชา่งฝีมอืผูช้ านาญการ

ตา่งชาตเิขา้มาใน

ราชอาณาจักร ดว้ยระบบ 

Single Window for Visa 

and Work Permit

ระบบงาน Single Window for Visa and 

Work Permit เป็นระบบงานใหบ้รกิารแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบ Single Entry ใน

การยืน่ค ารอ้งและเอกสารประกอบการ

พจิารณาแบบออนไลน์ ของทัง้ 3 

หน่วยงานในคราวเดยีว ไดแ้ก ่ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) และ

กรมการจัดหางาน เพือ่อ านวยความ

สะดวกแกผู่ป้ระกอบการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.boi.ge.th/un/b

oi online services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไชต์

หลกัของหน่วยงาน

https://doctracking.boi.go.th/
https://doctracking.boi.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

97

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการขอใชส้ทิธิ

ประโยชนท์างดา้นภาษี 

(e-Tax)

เป็นระบบการยืน่ขอใชส้ทิธแิละประโยชน์

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลแบบออนไลน์

 โดยบรษัิทฯ จะตอ้งด าเนนิการกรอก 

ตรวจสอบและปรับปรงุขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง

ดว้ยตนเองรับรองของผูต้รวจสอบบญัชี

ผา่นทางระบบโดยตรง จากเดมิบรษัิท

ตอ้งยืน่ขอใชส้ทิธปิระโยชนย์กเวน้ภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคล โดยสง่แบบค าขอใช ้

สทิธปิระโยชนม์ายังส านักงานซึง่ตอ้ง

เสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

หรอืตอ้งสง่แบบค าขอตา่งๆ เป็นจ านวน

มาก ดงันัน้ การน าระบบอเิล็กทรอนกิส ์

หรอื e-Tax เขา้มาใหบ้รกิาร เพือ่ลด

ระยะเวลา และคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่

เอกสารและสามารถตดิตามสถานะค าขอ

ไปยังผูรั้บผดิชอบโดยตรง ท าให ้

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสะดวกทัง้ในดา้นการสง่

เอกสารและไมต่อ้งเสยีเวลาเดนิทาง และ

เพือ่ลดการพบปะเจา้หนา้ทีก่ับบรษัิทที่

ไดรั้บการสง่เสรมิอาจกอ่ใหเ้กดิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.boi.go.th/un/b

oi online services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

หลกัของหน่วยงาน

98

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบ

อเิล็กทรอนกิสส์ าหรับงาน

สทิธแิละประโยชนด์า้น

เครือ่งจักร (EMT)

ระบบใชว้ธิสีัง่ปลอ่ยเครือ่งจักรและ

อปุกรณ์ดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์

(Electronic Machine Tracking System 

Online) หรอื EMT ONLINE ซึง่เป็นระบบ

แบบไรเ้อกสารสามารถท างานได ้

ตลอดเวลา เพือ่ลดการพบปะตดิตอ่กับ

เจา้หนา้ทีข่องส านักงาน กอ่ใหเ้กดิ

ความสมัพันธอ์ันด ีและอาจจะกอ่ใหเ้กดิ

การทจุรติในภายหลงั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.boi.so.th/un/b

oi _online_services_form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

หลกัของหน่วยงาน

99

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบฐานขอ้มลู

 RMTS ONLINE (Raw 

Material Tracking System)

ระบบงานใหบ้รกิารสัง่ปลอ่ยและตดับญัชี

วตัถดุบิดว้ยระบบคอมพวิเตอรใ์หก้ับ

บรษัิททีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุจาก

ส านักงานตามสทิธปิระโยชนท์ีไ่ดรั้บคอื 

มาตรา 36(1), (2) และมาตรา 30 เพือ่ให ้

บรษัิทไดรั้บการบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว 

ถกูตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ลด

การพบปะตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงาน กอ่ใหเ้กดิความสมัพันธอ์ันด ี

และอาจจะกอ่ใหเ้กดิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.boi.ge.th/un/b

oi _online services form

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

หลกัของหน่วยงาน

100

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารป้องกัน 

ปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ และ

สง่เสรมิจรยิธรรม ปี 2564

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มัน่ในการ

ป้องกันและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่

อยา่งเป็นรปูธรรม มกีารด าเนนิงานอยา่ง

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nationalhealth

.or.th/sites/default/files/upl

oad_files/O39_64_Anti_C

orruption_Action_Plan_25

64.pdf

ปลกูและปลกุจติส านกึการตอ่ตา้นการทจุรติ 

  และพัฒนาระบบการบรหิารและระบบ

ป้องกันการทจุรติ

101

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สช.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการไมรั่บของขวญั 

(No gift Policy)

จัดใหม้นีโยบายป้องกันการทจุรติ 

ผลประโยชนทั์บซอ้น และจรยิธรรม

คณุธรรมในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.nationalhealth

.or.th/th/node/2963

ป้องกันการทจุรติ ผลประโยชนทั์บซอ้น และ

จรยิธรรมคณุธรรมในการด าเนนิงาน

https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O39_64_Anti_Corruption_Action_Plan_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/th/node/2963
https://www.nationalhealth.or.th/th/node/2963


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

102

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สช.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางของผูรั้บบรกิารในการ

น าไปปรับปรงุพัฒนาการด าเนนิงานของ 

สช.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nationalhealth

.or.th/index.php/th/form/co

mplain

ไดรั้บทราบปัญหาตา่งๆ จากผูรั้บบรกิาร 

โดยเฉพาะหากพบขอ้สงสยั การทจุรติของ

เจา้หนา้ที ่ซึง่เป็นประโยชนใ์นการน าไป

ปรับปรงุแกไ้ข

103

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สช.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การบรหิารความเสีย่ง

องคก์รและควบคมุภายใน

เพือ่ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่

ของการบรหิารจัดการทีด่ตีามหลกัธรร

มาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nationalhealth

.or.th/sites/default/files/upl

oad_files/O36_64_Fraud_

Risk_Assessment_2564.p

df

เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งจะชว่ยเป็น

หลกัประกันในระดบัหนึง่วา่ การด าเนนิงาน

ขององคก์รจะไมม่กีารทจุรติ หรอืในกรณีที่

พบการทจุรติทีไ่มค่าดคดิโอกาสทีจ่ะประสบ

กับปัญหาจะนอ้ยกวา่องคก์รอืน่ๆ

104

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.police.g

o.th/ppb/?cat=117

105

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E–Service ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.police.g

o.th/ppb/?cat=120

106

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.police.g

o.th/ppb/?cat=121

107

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSfb1mnJkM

X6irHy0_TYsNi-

wIwM3AoT0v2g4GgakrFv3FT

4Aw/viewform

108

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ต ารวจ

แหง่ชาต ิ

(โรงพมิพ์

ต ารวจ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- url : 

http://policeprinting.police.g

o.th/ppb/?cat=76

109

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ของส านักงานทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://complaint.onwr.go.th

/

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนไดทั้ง้เรือ่ง

เจา้หนา้ทีท่จุรติประพฤตมิชิอบและขอ้

รอ้งเรยีนตามภารกจิของหน่วยงาน

110

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

แบบสอบถามความพงึ

พอใจตอ่การใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl7

5AWdqPW0v3x-

hqXZOsTTTvoHh6yW57A

1F0fmYSwIg/viewform

เพือ่สอบถามถงึความพงึพอใจตอ่การ

ใหบ้รกิารของหน่วยงานเพือ่น าไปปรับปรงุ

111

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://itas.nacc.go.th/
หน่วยงานเขา้รว่มการประเมนิตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2562

https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain
https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain
https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/form/complain
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/O36_64_Fraud_Risk_Assessment_2564.pdf
http://complaint.onwr.go.th/
http://complaint.onwr.go.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XCLl75AWdqPW0v3x-hqXZOsTTTvoHh6yW57A1F0fmYSwIg/viewform
https://itas.nacc.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

112

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ 

ส านักงานทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

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

CENTER45/4576/

เป็นความรว่มมอืกับส านักงานปลดัส านัก

นายกรัฐมนตรี

113

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

แตง่ตัง้คณะกรรมการแกไ้ข

ปัญหาความเดอืดรอ้นของ

มวลชนประจ าส านักงาน

ทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/fil

e/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ

_pbCV8XJc5oXyU/view

เพือ่รว่มกันแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของ

มวลชน

 ทีเ่กีย่วขอ้งกับภารกจิ หนา้ทีแ่ละอ านาจของ

ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ

114

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายตา่ง ๆ 

ดา้นสง่เสรมิความโปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://acoc.onwr.go.th/inde

x.php/2019-06-13-09-56-

05/2019-11-01-01-14-40

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการในการด าเนนิงานและ

ป้องกัน

 การทจุรติประพฤตมิชิอบ

115

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ การด าเนนิการควบคมุภายใน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://acoc.onwr.go.th/inde

x.php/2019-10-29-13-55-

12

สง่ใหก้ระทรวงการคลงักอ่นวนัที ่30 ธันวาคม

ของทกุปี

116

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://acoc.onwr.go.th/inde

x.php/2019-06-13-09-56-

05/2019-10-16-15-27-45

รายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ2 รอบตอ่ปี

117

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

Thai Water Plan (TWP) ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://twp.onwr.go.th/publ

ic_dashboard.php

มกีารเปิดใชง้านแลว้ และพัฒนาปรับปรงุตาม

 ความตอ้งการของผูใ้ชง้านควบคูก่ัน โดย

สามารถ

 ใชเ้รยีกดขูอ้มลูสรปุภาพรวมความกา้วหนา้

โครงการไดห้ลากหลายมติ ิทัง้การแสดงสรปุ

ขอ้มลูโครงการจ าแนกตามประเภทและตาม

จังหวดั โดยผูใ้ชง้านสามารถปรับเปลีย่น

เงือ่นไขการคดักรองขอ้มลูสรปุตามทีส่นใจได ้

 เชน่ คดักรองตามหน่วยงาน, จังหวดั,ลุม่น ้า 

และสถานะการด าเนนิงาน เป็นตน้
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ องคก์รคณุธรรม ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/fil

e/d/1MuOiMHR72iAWqE_

s6Uy7nP1g84vS6h_H/vie

w?usp=sharing

โดยคณะกรรมการคณุธรรมแหง่ชาต ิเพือ่

สง่เสรมิ ใหอ้งคก์รสรา้งคนทีด่ ีเป็นสงัคมทีด่ ี

กอ่ใหเ้กดิ การเปลีย่นแปลงทัศนคต ิและการ

ประพฤตปิฏบิตั ิของคนในองคก์รทีส่ะทอ้น

การมคีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่ี
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

โครงการเชดิชเูกยีรติ

บคุลากรดา้นคณุธรรม

จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://acoc.onwr.go.th/inde

x.php/2020-05-25-03-24-

05

เพือ่เชดิชเูกยีรตบิคุลากรดา้นคณุธรรม

จรยิธรรม สง่เสรมิใหบ้คุลากรประพฤตปิฏบิตั ิ

ตนเป็นคนดี
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

ทรัพยากรน ้า

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง

ภาครัฐดว้ยวธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
www.gprocurement.go.th/

new_index.html

ระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยวธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิสช์ว่ยเพิม่ความโปรง่ใสของการ

จัดซือ้

 จัดจา้งและสง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

 โดยกรมบญัชกีลาง
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

บรหิารและ

พัฒนาองค์

ความรู ้

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืหรอืแนวทางการ

ด าเนนิงานตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานใชเ้ป็นแนวทางในการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีนของ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.okmd.or.th/uplo

ad/pdf/Complaint-manual-

64.pdf

http://www.oic.go.th/INFOCENTER45/4576/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER45/4576/
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
https://drive.google.com/file/d/1bnN0ltQieNRVfxdVIJ_pbCV8XJc5oXyU/view
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-11-01-01-14-40
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-10-29-13-55-12
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-10-29-13-55-12
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-10-29-13-55-12
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-10-16-15-27-45
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-10-16-15-27-45
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2019-06-13-09-56-05/2019-10-16-15-27-45
https://twp.onwr.go.th/public_dashboard.php
https://twp.onwr.go.th/public_dashboard.php
https://drive.google.com/file/d/1MuOiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84vS6h_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuOiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84vS6h_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuOiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84vS6h_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuOiMHR72iAWqE_s6Uy7nP1g84vS6h_H/view?usp=sharing
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2020-05-25-03-24-05
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2020-05-25-03-24-05
http://acoc.onwr.go.th/index.php/2020-05-25-03-24-05
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/Complaint-manual-64.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

บรหิารและ

พัฒนาองค์

ความรู ้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมคณุธรรมและความ

โปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.okmd.or.th/uplo

ad/pdf/2564/pdf/O42-

64.pdf
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พระพทุธศาสน

าแหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดสรรงบประมาณเงนิ

อดุหนุนการบรูณปฏสิงัขรวดั

 เป็นประเภทเงนิอดุหนุน

เฉพาะกจิ

1.การเบกิจา่ยงบประมาณเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ีย่ ืน่ค าขอ 2.ไมม่ชีอ่งทาง

การร่ัวไหลของการเบกิจา่ยงบประมาณ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ประกาศส านักงาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

เรือ่ง แนวทางปฏบิตักิารเบกิ

จา่ยเงนิงบประมาณงบเงนิ

อดุหนุน ประเภทเงนิอดุหนุน

เฉพาะกจิ

124

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กฎหมายทีต่อ้งปฏบิตั ิเชน่ 

พรบ. จัดซือ้จัดจา้ง 

หลกัเกณฑ์

กระทรวงการคลงั เป็นตน้

เป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรับเจา้หนา้ที่ ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dga.or.th/abo

ut-us/dgalaw/
กฎหมายบงัคบั
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิงานตาม

มาตรฐานสากลเชน่ ISO/IEC

 20000, ISO/IEC 27001

เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุและดแูล

ใหก้ารปฏบิตังิานตา่งๆภายในเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบ

หรอืตดิตามไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามขัน้ตอน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dga.or.th/wp-

content/uploads/2021/01/

DGA-ISO.jpg

เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานภายใน

ส านักงาน และสง่ใหบ้รกิารอยา่งมมีาตรฐาน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity &. 

Transparency Assessment : 

ITA)

เป็นกรอบและแนวทางในการปฏบิตั ิ

แผนงานภายในส านักงานใหเ้ป็นไปอยา่ง

มปีระสทิธภิาพและหลกัการณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dga.or.th/docu

ment-sharing/dga-

3263/oit/

กฎหมายบงัคบั
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตข์อ้มลูเปิดภาครัฐ

เป็นศนูยก์ลางในการเขา้ถงึขอ้มลูเปิด

ภาครัฐของประเทศทีใ่หป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://data.go.th

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูทีใ่หห้น่วยงานของรัฐ

ตา่ง ๆ น าขอ้มลูมาเปิดเผยตามโดเมน

ประเภทตา่ง ๆ ชว่ยเรง่ใหเ้กดิการ Digitization

 ของหน่วยงาน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตภ์าษีไปไหน

เป็นแหลง่ขอ้มลูเปิดส าหรับขอ้มลู

งบประมาณและการจัดซือ้จัดจา้ง จาก 

ส านักงานงบประมาณ กรมบญัชกีลาง

และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้ม

สถานะรายงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://govspending.data.g

o.th

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูน าเสนอเกีย่วกับ

งบประมาณและสถานะของการจัดซือ้จัดจา้ง

ในโครงการตา่ง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ใหเ้ขา้ใจ

ไดง้า่ยและสะดวกในการคน้หา
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซต ์CitizenInfo ส าหรับ

เจา้หนา้ทีภ่าครัฐ

เป็นแหลง่ขอ้มลูส าหรับเจา้หนา้ทีรั่ฐที่

ใหบ้รกิารประชาชนสามารถอัพเดตขอ้มลู

สถานที ่กระบวนงานและเอกสารที่

จ าเป็นตอ้งรอ้งขอ้กับ ปชช. กอ่นเขา้ไป

ตดิตอ่ทีห่น่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://citizen.info.go.th/ba

ckend/

เพือ่เป็นชอ่งทางใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถให ้

ขอ้มลูกับ ปชช. และตรวจสอบความพงึพอใจ

ของ ปชช. ตอ่การใหบ้รกิารในพืน้ทีส่ านักงาน

 ลดเวลาและอ านวยความสะดวกใหก้ับ ปชช. 

ไดพ้จิารณาขอ้มลูกอ่นเขา้ไปตดิตอ่ที่

ส านักงาน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูยก์ลางบรกิาร

ภาครัฐส าหรับประชาชน

เป็นแหลง่รวบรวมเว็บไซตต์า่งๆที่

เกีย่วขอ้งกับบรกิารขอ้มลูตา่ง ๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.govchannel.g

o.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ ที่

อนุญาตและด าเนนิการรว่มกัน

http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/O42-64.pdf
https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/
https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/01/DGA-ISO.jpg
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/oit/
https://data.go.th/
https://govspending.data.go.th/
https://govspending.data.go.th/
https://citizen.info.go.th/backend/
https://citizen.info.go.th/backend/
https://www.govchannel.go.th/
https://www.govchannel.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูของคูม่อืบรกิาร

ประชาชนจากหน่วยงานตา่งๆ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://info.go.th

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ ที่

อนุญาตและด าเนนิการรว่มกัน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

พัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยก์ลางขอ้มลูใหธ้รุกจิ

ตดิตอ่ราชการแบบเบ็ดเสร็จ

 ครบวงจร ณ จดุเดยีว

เป็นชอ่งทางการใหบ้รกิารภาคธรุกจิ

ส าหรับเอกสารตา่ง ๆ หรอืใบค าขอที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://biz.govchannel.go.t

h

เป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ ที่

อนุญาตและด าเนนิการรว่มกัน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการรับ

สนิบน

เพือ่เป็นการสรา้งมาตรฐานการด าเนนิงาน

ของส านักงาน ใหม้คีวามโปรง่ใสและ

สามารถตรวจสอบการปฎบิตังิานได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/files/policy-

measures/046%20%E0%

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

%B8%B0%E0%B8%81%

E0%B8%B2%E0%B8%A8

%E0%B8%97%E0%B8%

B5%E0%B9%88%205-

2562.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการขดักัน

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกับผลประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ใน

การตอ่ตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบใน

การปฎบิตังิานทีอ่าจจะมคีวามเสีย่งตอ่

การขดักันระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกับ

ผลประโยชนส์ว่นรวม อันเป็น

ผลประโยชนทั์บซอ้น และเป็นแนวทางใน

การปฎบิตังิานแกพ่นักงานของส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/files/policy-

measures/047%E0%B8%

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

%B0%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A8%E0

%B8%97%E0%B8%B5%

E0%B9%88%206-

2562.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนกิารการจัดซือ้จัดจา้งของ

ส านักงานมแีนวทางการจัดซือ้จัดจา้งทีม่ี

ความชดัเจนและรัดกมุ และเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/files/policy-

measures/มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการจัดซือ้จัด

จา้ง.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิการลดการ

ใชด้ลุพนิจิและการ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิใน

การปฎบิตังิาน

เพือ่ป้องกันการทจุรติโดยก าหนดแนว

ปฏบิตัขิ ึน้มาเพือ่ลดการใชด้ลุพนิจิ และ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิในการปฎบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/files/policy-

measures/048%20%E0%

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

%B8%B0%E0%B8%81%

E0%B8%B2%E0%B8%A8

%E0%B8%97%E0%B8%

B5%E0%B9%88%207-

2562.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการกลไกการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่น

เว็บไซตข์องหน่วยงาน

เพือ่เป็นกรอบแนวทางการเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสา่รและใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

น าไปปฎบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน

 และใหป้ระชาชนไดรั้บรูข้อ้มลูขา่วสารที่

สมบรูณ์ไดรั้บทราบการท างานของ

ส านักงาน รวมทัง้มสีว่นรว่มในการ

ตรวจสอบการปฎบิตังิานของส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3vDBvMw เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA

https://info.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/046 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 5-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 6-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-measures/048 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 7-2562.pdf
https://bit.ly/3vDBvMw


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

138

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการ

สง่เสรมิการจัดประชมุและ

นทิรรศการ วา่ดว้ยหลกัธรร

มาภบิาล พ.ศ. 2563

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของส านักงาน

ด าเนนิการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล และ

ยดึหลกัความซือ่สตัย ์สจุรติ ยตุธิรรม และ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/uploads/ima

ge_file/file/200414-file-

WKDMdXBZP.pdf

เป็นการก าหนดแนวทางการก ากับดแูลตาม

หลกัธรรมาภบิาล และแนวปฎบิตัใินการ

ปฎบิตังิานในเรือ่งตา่งๆ โดยเป็นบทบงัคบัที่

ตอ้งปฎบิตั ิ

139

ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลกัเกณฑแ์นวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกับการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนท่ัวไปและเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติ

เพือ่ใหส้ านักงานมแีนวทางการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนทีช่ดัเจน และมคีวาม

โปรง่ใสในการท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3vlCEZb เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

ทจุรติ

เพือ่สรา้งความโปรง่ใสในการท างานของ

ผูป้ฏบิตังิาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/th/complaint

/corruption

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

การประเมนิตา่ง ๆ
การจัดการประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติประจ าปี

การพจิารณาความเสีย่งการทจุรติ เพือ่

ประเมนิระดบัของโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และ

ระดบัของผลกระทบเมือ่เกดิขึน้ โดยใช ้

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาและใหค้ะแนน

ระดบัตามแผนภมูคิวามเสีย่ง COSO ERM 

เพือ่ใหท้ราบถงึปัจจัยเสีย่งทีค่วรไดรั้บ

การจัดการกอ่นหลงั และสามารถตดัสนิใจ

วางแผนบรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่ง

เหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/uploads/ima

ge_file/file/210513-file-

9UXlZ8Y20.pdf

เป็นหัวขอ้ในการตรวจประเมนิ ITA
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

การท า e-Service:Request 

for Support เพือ่ยืน่ขอรับ

การสนับสนุนในประเทศ

เป็นเครือ่งมอืทีใ่หผู้ป้ระกอบการที่

ตอ้งการขอรับสนับสนุนสามารถขอรับ

สนับสนุนไดผ้า่นเว็บแอปพลเิคชัน่ของสส

ปน. ทีส่ามารถตรวจสอบผลพจิารณาและ

ตดิตามสถานะการขอรับสนับสนุนใน

รปูแบบออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://rfs.businesseventst

hailand.com/?team=Dome

stic

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็น

การลดสนิบน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

การท า e-Service:Request 

for Support เพือ่ยืน่ขอรับ

การสนับสนุนในตา่งประเทศ

เป็นเครือ่งมอืทีใ่หผู้ป้ระกอบการที่

ตอ้งการขอรับสนับสนุนสามารถขอรับ

สนับสนุนไดผ้า่นเว็บแอปพลเิคชัน่ของสส

ปน. ทีส่ามารถตรวจสอบผลพจิารณาและ

ตดิตามสถานะการขอรับสนับสนุนใน

รปูแบบออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://rfs.businesseventst

hailand.com/?team=Intern

ational

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็น

การลดสนิบน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สง่เสรมิการ

จัดประชมุ

และนทิรรศการ

การออกแบบ

หลกัสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืมาตรฐานการใหบ้รกิาร

เป็นคูม่อืใหผู้ท้ีต่อ้งการขอรับการ

สนับสนุนไดรั้บทราบขัน้ตอนและวธิกีาร

ขอรับการสนับสนุน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.businessevent

sthailand.com/th/about-

us/service-standard-guide

เพือ่ใหก้ารขอรับการสนับสนุนสะดวกผา่น

ชอ่งทางออนไลน์ และลดการพบเจอกัน

ระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน
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ส านัก

นายกรัฐม

นตรี

ส านักงาน

สภา

พัฒนาการ

เศรษฐกจิ

และสงัคม

แหง่ชาต ิ

(สศช.)

การประเมนิตา่ง ๆ

โครงการเพิม่การประเมนิ

และยกระดบัคณุธรรม 

จรยิธรรมเพือ่ตา้นทจุรติใน 

สศช. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เพือ่พัฒนา สศช. ใหเ้ป็นองคก์ร

บรหิารงานทีย่ดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล

และสนับสนุนการป้องกันและตอ่ตา้นการ

ทจุรติในทกุรปูแบบตลอดจนพัฒนา

บคุลากร สศช.ใหม้คีวามเขา้ใจ ยดึมัน่ใน

หลกัคณุธรรม และมจีติส านกึตอ่ตา้นการ

ทจุรติทกุรปูแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nesdc.go.th/ma

in.php?filename=anti 

coruption

ตดิตอ่ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทฺจรติ สศช. 

โทร 0 2280 4085 ตอ่ 5419-5422 หรอื Email. 

Ethics@nesdc.go.th
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