
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ศนูย์

อ านวยการ

บรหิารจังหวดั

ชายแดน

ภาคใต ้

(ศอ.บต.)

การประเมนิตา่ง ๆ กฎบตัรการตรวจสอบภายใน
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ

บคุลากร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.sbpac.go.th/?pag

e_id=6598

2

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

กองทนุ

สนับสนุนการ

สรา้งเสรมิ

สขุภาพ (สสส.)

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ระบบการยืน่ขอ้เสนอ

โครงการ (ระบบ E-Proposal)

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) จัดใหม้ี

กระบวนการยืน่ขอ้เสนอโครงการให ้

ทนุของสสส. เพือ่ใหบ้คุคลท่ัวไป

สามารถยืน่ขอ้เสนอโครงการ ผา่น

ระบบยืน่ขอ้เสนอโครงการออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://eproposal.thaihealth.o

r.th/Home/Index

3

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การประชาสมัพันธเ์ผยแพร่

ขาวสารผลการปฏบิตังิาน

ของส านักงานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

เผยแพรข่า่วสารผลการปฏบิตังิาน

ของส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

เพือ่ใหท้กุภาคสว่นรับรู ้รับทราบ 

เขา้ใจ ตระหนัก และมสีว่นรว่มในการ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

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

หมวดหมูข่า่ว/ขา่ว-สตง

4

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การประชาสมัพันธเ์ผยแพร่

ผลการตรวจสอบทีส่ าคญั

ของส านักงานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

เผยแพรผ่ลการตรวจสอบทีส่ าคญั

ของส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐรับรู ้รับทราบ

เพือ่ก าหนดแนวทางในการป้องกัน 

แกไ้ข มใิหเ้กดิกรณีดงักลา่วขึน้ใน

หน่วยงานของตนเอง และเพือ่ใหท้กุ

ภาคสว่นนรับรู ้รับทราบ เขา้ใจ 

ตระหนัก และมสีว่นรว่มในการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหากรณีดงักลา่วมใิห ้

เกดิขึน้ในอนาคต

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.audit.go.th/th/ins

pection-results

5

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การตอบขอ้ซกัถามใหก้ับ

หน่วยงานของรัฐและ

ประชาชน

เพือ่ตอบขอ้ซกัถามใหก้ับหน่วยงาน

ของรัฐ และประชาชนเกีย่วกับการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ พ.ศ. 2561 กฎหมายวา่ดว้ย

วนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561

 และเรือ่งทีอ่ยูใ่นอ านาจตรวจสอบ

ของผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://contactsao.audit.go.th

/

http://www.sbpac.go.th/?page_id=6598
http://www.sbpac.go.th/?page_id=6598
https://eproposal.thaihealth.or.th/Home/Index
https://eproposal.thaihealth.or.th/Home/Index
https://www.audit.go.th/th/inspection-results
https://www.audit.go.th/th/inspection-results
https://contactsao.audit.go.th/
https://contactsao.audit.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

6

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรม่าตรฐานการ

ปฏบิตังิานตอ่สาธารณะ

เผยแพรม่าตรฐานการปฏบิตังิานของ

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิตอ่

สาธารณะ เพือ่ใหทกุภาคสว่นรับรู ้

และทราบถงึวธิกีาร ขัน้ตอน และ

มาตรฐานการปฏบิตังิานในดา้นตา่งๆ 

ของส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

เพือ่ป้องกันมใิหเ้จา้หนา้ทีข่อง

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิปฏบิตั ิ

หนา้ทีผ่ดิไปจากมาตรฐาน หรอื

ขัน้ตอนทีก่ าหนด ซึง่อาจเป็น

ชอ่งทางในการเรยีกรับผลประโยชน ์

หรอืเกดิการทจุรติ และประพฤตมิิ

ชอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.audit.go.th/th/sta

ndard

7

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ จนท. หน่วยงาน

ของรัฐ และ จนท. ของส านักงานการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิ

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

8

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

1. ประกาศคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิ เรือ่ง การ

เปิดเผยการใชจ้า่ยเงนิหรอื

ทรัพยส์นิของหน่วยงาน

ของรัฐใหส้ือ่มวลชนเพือ่

ประโยชนใ์นการโฆษณา

หรอืประชาสมัพันธ ์พ.ศ. 

2562

 2. การปฏบิตัติามประกาศ

คณะกรรมการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ เรือ่ง การเปิดเผย

การใชจ้า่ยเงนิหรอื

ทรัพยส์นิของหน่วยงาน

ของรัฐใหส้ือ่มวลชนเพือ่

ประโยชนใ์นการโฆษณา

หรอืประชาสมัพันธ ์พ.ศ. 

2562

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๖๐ บญัญัตวิา่ การให ้

เงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่อดุหนุน

กจิการหนังสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชน

อืน่ของเอกชน รัฐจะกระท ามไิด ้

หน่วยงานของรัฐทีใ่ชจ้า่ยเงนิหรอื

ทรัพยส์นิใหส้ือ่มวลชนไมว่า่เพือ่

ประโยชนใ์นการโฆษณา หรอื

ประชาสมัพันธ ์หรอืเพือ่การอืน่ใดใน

ท านองเดยีวกัน ตอ้งเปิดเผย

รายละเอยีดใหค้ณะกรรมการตรวจ

เงนิแผน่ดนิทราบ ตามระยะเวลาที่

ก าหนด และประกาศใหป้ระชาชน

ทราบดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://e-media.audit.go.th/

9

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

Application Smart Vote

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ม้สีทิธิ

เลอืกตัง้ในการ สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกับ 

ผูส้มัคร พรรคการเมอืง ความรู ้

เกีย่วกับกฎหมาย และระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกับการจัดการเลอืกตัง้, การ

ประกาศรับรองผลคะแนนการเลอืกตัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

10

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Application ตาสบัปะรด

เพือ่ใชใ้นการตดิตาม ตรวจสอบการ

เลอืกตัง้ เมือ่ประชาชนพบเห็นการ

ทจุรติหรอืการกระท าผดิกฎหมาย

เลอืกตัง้ก็สามารถรายงาน

สถานการณ์ได ้รวมถงึรายงาน

สถานการณ์ท่ัวไปทีเ่กีย่วกับการ

เลอืกตัง้ หากพบการทจุรติเลอืกตัง้

สามารถแจง้ผา่น App ดงักลา่วได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.audit.go.th/th/standard
https://www.audit.go.th/th/standard
http://complaint.audit.go.th/
https://e-media.audit.go.th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

11

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เว็บไซต ์ส านักงาน

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

www.ect.go.th

จัดท าขึน้เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ของหน่วยงาน เชน่ 

 - ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง

 - ขอ้มลูเกีย่วกับงบประมาณ

 - ขอ้มลูการเลอืกตัง้

 - ค าวนิจิฉัยการรอ้งเรยีน

 เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ect.go.th/ect_th/

12

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

สายดว่น 1444

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับ

ประชาชนผูท้ีต่ดิตอ่สอบถามขอ้มลู

การเลอืกตัง้ การรอ้งเรยีน รวมทัง้

ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ของส านักงาน

คณะกรรมการการเลอืกตัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

13

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

โครงการพัฒนาบคุลากรที่

เกีย่วขอ้งกับการเลอืกตัง้ให ้

เป็นมอือาชพี กจิกรรมหลกั

 ปลกูจติส านกึ คณุธรรม 

และจรยิธรรมใหบ้คุลากร

เพือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะทีพ่งึ

ประสงคใ์หก้ับบคุลากรของส านักงาน

คณะกรรมการการเลอืกตัง้โดยยดึ

หลกัคณุธรรม จรยิธรรม มคีวาม

รับผดิชอบตอ่หนา้ที ่มคีวามรักองคก์ร

 ปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ส านักงาน

คณะกรรมการการเลอืกตัง้และ

ประเทศชาติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั อยูร่ะหวา่งด าเนนิโครงการ
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การจัดท าคูม่อืปฏบิตังิาน

และคูม่อืประชาชน

เพือ่สรา้งความโปรง่ใสใน

กระบวนการปฏบิตังิาน และสามารถ

ตดิตามความคบืหนา้ในการ

ด าเนนิการได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/th/consu

mer/job_manual

http://www.oic.or.th/manual/in

dex.html

ประชาชน/ผูใ้ชบรกิารจาก

ส านักงาน คปภ. สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกับ

ขัน้ตอนในการตดิตอ่งาน

ตา่งๆ รวมถงึระยะเวลาใน

การด าเนนิการได ้

15

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การก ากับดแูลและตดิตาม

การใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

เพือ่สรา้งความโปรง่ใสในการใชจ้า่ย

งบประมาณ โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่ม

ของบคุลากรภายในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consu

mer/OICbudget

มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ

เพือ่ตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณซึง่ประกอบดว้ย

ผูแ้ทนจากทกุสายงาน 

รวมถงึมกีารจัดท ารายงาน

การตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณรายเดอืน และมี

การเปิดเผยรายงานการ

ก ากับการตดิตามการใชจ้า่ย

บนหนา้เว็บไซตห์ลกัของ

ส านักงาน

https://www.ect.go.th/ect_th/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

16

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

การเสรมิสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจในการขอยมื

ทรัพยส์นิของส านักงาน

เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสในขัน้ตอน

การขอยมืทรัพยส์นิของส านักงานไป

ใชใ้นการปฏบิตัหินา้ที ่และเพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/sites/def

ault/files/raayngaanphlkaardam

eninkaarpngkankaarthucchrit_a

itrmaas_1-64.pdf

ปรับปรงุกระบวนการขอยมื

ทรัพยส์นิ และจัดท าแนว

ปฏบิตักิารใชท้รัพยส์นิของ

ส านักงานทีช่ดัเจน

เขา้ใจงา่ย รวมถงึก าหนด

แบบฟอรม์ใบเบกิพัสด/ุ

ครภัุณฑ ์และแบบฟอรม์ใบ

ยมืครภัุณฑ ์และได ้

ประชาสมัพันธ์

เผยแพรแ่ละจัดการอบรม

เกีย่วกับแนวปฏบิตักิาร ใช ้

ทรัพยส์นิของส านักงานให ้

บคุลากรในสายงานตา่งๆ 

รับทราบและเขา้ใจอยา่ง

ท่ัวถงึ

17

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกับกระบวนการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสใน

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ตาม 

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consu

mer/procurement/17/1

ประชาชน/ผูต้ดิตอ่สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกับ

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งได ้

จากหนา้เว็บไซตห์ลกัของ

ส านักงาน

18

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดนโยบายการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล

เพือ่เสรมิสรา้งความโปรง่ใสและ

ความยตุธิรรมในการพจิารณาแตง่ตัง้/

โยกยา้ย/ประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consu

mer/hrmanagement

พนักงานรับทราบถงึเกณฑ์

ในการพจิารณาแตง่ตัง้/

โยกยา้ย/ประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน 

โดยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

จากเว็บไซตห์ลกัของ

ส านักงาน
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การสง่เสรมิวฒันธรรมดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของ

ส านักงาน คปภ.

เพือ่ปลกูฝังใหพ้นักงานทกุระดบัมี

วฒันธรรมในการด าเนนิงานบน

พืน้ฐานของคณุธรรมและความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consu

mer/corevalues

มคีณะกรรมการก ากับดแูล

การเตรยีมความพรอ้มการ

เขา้รับการประเมนิดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมี

เลขาธกิารเป็นประธาน เพือ่

ก าหนดมาตรการในการ

สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร 

เชน่ การจัดกจิกรรม การ

อบรม การก าหนดนโยบาย 

No Gift Policy เป็นตน้

20

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การด าเนนิการเพือ่ป้องกัน

การทจุรติ

เพือ่ประเมนิจดุเปราะบางและก าหนด

มาตรการในการด าเนนิการเพือ่

ป้องกันการเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/th/consu

mer/fraudrisk

จัดใหม้กีารประเมนิความ

เสีย่งดา้นการทจุรติเป็น

ประจ าทกุปี และก าหนด

แผนการจัดการความเสีย่ง

รวมถงึตดิตามประสทิธภิาพ

ของการควบคมุทีม่อียู่ และ

เปิดเผยบนหนา้เว็บไซต์

ของส านักงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เพือ่จัดใหม้กีระบวนการในการจัดการ

กับขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติของพนักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/sites/def

ault/files/o29_aenwptibatikaarc

chadkaareruuengrngeriiynkaart

hucchrit_0.pdf

จัดใหม้ชีอ่งทางการแจง้ขอ้

รอ้งเรยีน และกระบวนการ

พจิารณาขอ้รอ้งเรยีน 

รวมถงึก าหนดบทลงโทษที่

ชดัเจน และเปิดเผยขอ้มลู

บนหนา้เว็บไซตข์อง

ส านักงาน

22

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่น

ภายในอกแสดงความ

คดิเห็นเพือ่การปรับปรงุการ

ด าเนนิงานของส านักงาน 

คปภ.

เพือ่รับฟังขอ้คดิเห็นของผูม้สีว่นได ้

เสยีภายนอก และน าขอ้เสนอแนะมา

ปรับปรงุการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.oic.or.th/th/custo

merservey

จัดใหม้กีารส ารวจความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้รับบรหิาร

จากส านักงาน คปภ. เป็น

ประจ าทกุปี และมกีาร

สรปุผลการส ารวจทกุ 6 เดอืน

23

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านงสจุรติ

 และการเป็นผูน้ าในการ

ป้องกันการทจุรติ

เพือ่แสดงความมุง่มัน่ในการ

ด าเนนิงานดว้ยความโปรง่ใสและให ้

ความส าคญักับการป้องกันการทจุติ

ขององคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.oic.or.th/th/consu

mer/oicintention

http://www.oic.or.th/th/consu

mer/exec-participation

เลขาธกิาร ซึง่เป็นผูบ้รหิาร

สงูสดุขององคก์รประกาศ

แสดงเจตนารมยส์จุรติใน

การบรหิารงาน และเป็นผูน้ า

ในการขบัเคลือ่นกจิกรรม

ตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิการ

ป้องกันการทจุรติ

24

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร e-service ใน

กระบวนการขอรับความ

เห็นชอบอัตราเบีย้ประกันภัย

 และแบบและขอ้ความของ

กรมธรรมป์ระกันภัย

เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการขอรับ

ความเห็นชอบ และเพิม่ความโปรง่ใส

ในการอนุมตแิละตดิตามความคบืหนา้

ในการด าเนนิการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/onlineser

vice/

เป็นการใหบ้รกิารแกภ่าค

ธรุกจิประกันภัยใน

กระบวนการขอรับความ

เห็นชอบอัตราเบีย้ประกันภัย

 และแบบและขอ้ความของ

กรมธรรมป์ระกันภัยบบครบ

วงจร
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบสง่แบบรายงานขอ้มลู

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิงานและการประสานงานกับ

ภาคธรุกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/onlineser

vice/

เป็นระบบทีบ่รษัิทประกัน

ชวีติและบรษัิทประกันวนิาศ

ภัยใชใ้นการสง่รายงาน

ประจ าปี/ไตรมาส ตอ่

ส านักงาน ตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด

26

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบขอ้มลูคนกลาง

ประกันภัย

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิงานและการประสานงานกับ

ภาคธรุกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.oic.or.th/onlineser

vice/

เป็นระบบทีน่ายหนา้

ประกันภัย(นติบิคุคล) ใชใ้น

การสง่รายงานประจ าปี/ไตร

มาส ตอ่ส านักงาน ตามที่

กฎหมายก าหนด และเป็น

ระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกับ

ขอ้มลูประวตักิารสอบของ

ตวัแทน/นายหนา้ประกันภัย

27

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานบญัชทีรัพยส์นิ

และหนีส้นิของเลขาธกิาร

เพือ่ความโปรง่ใสและป้องกันความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการ

ปฏบิตัหินา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.ratchakitcha.soc.go

.th/DATA/PDF/2563/E/293/T_0

006.PDF

เป็นการรายงานตาม

ประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาติ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

28

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม 

ส านักงาน ป.ป.ท.

เพือ่บรหิารจัดการการด าเนนิการผา่น

สมาชกิเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม

ตอ่ตา้นการทจุรติของ ส านักงาน 

ป.ป.ท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั connect.pacc.go.th

เป็นชอ่งทางการเผยแพร่

ขา่วสารและการรับสมัคร

สมาชกิเครอืขา่ย

29

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนผา่น ศอตช.

รับเรือ่งรอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีป่ระพฤตมิิ

ชอบหรอืหน่วยงานใดมวีธิปีฏบิตัใิห ้

เกดิความเดอืดรอ้นแกป่ระชาชนใน

การทจุรติภาครัฐผา่นชอ่งทางของ

ศนูยอ์ านวยการตอ่ตา้นการทจุรติ

แหง่ชาต ิ(ศอตช.)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั itcomplain.pacc.go.th/nacaoc
เป็นชอ่งทางการรับเรือ่ง

จากประชาชน

30

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ

เพือ่เป็นการป้องปรามการเกดิการ

ทจุรติในหน่วยงานรวมทัง้ วางแผน

และจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.pacc.go.th/pacc2

015/uploads/files/pr2021/o37

-2.pdf

31

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การส ารวจความพงึพอใจ

ผูใ้ชบ้รกิาร ส านักงาน 

ป.ป.ท.

เพือ่เป็นการส ารวจความพงึพอใจใน

การรับบรกิารในการใชบ้รกิารส านัก 

กอง ศนูยต์า่งๆ ภายในส านักงาน 

ป.ป.ท

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
www.pacc.go.th/pacc_2015/

uploads/files/pr2021/o16.pdf

32

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ
คลนีกิสง่เสรมิธรรมาภบิาล

ตอ่ตา้นการทจุรติ

1. ใหค้ าปรกึษา/แกไ้ขปัญหาการท

จรติและความเดอืดรอ้นของเจา้หนา้ที่

รัฐและประชาชน 2.รับขอ้มลู/ขา่วสาร/

เบาะแสเหตสุงสยัทีส่อ่การทจุรติจาก

การปฏบิตัหินา้ทีข่องรัฐ 3.ประสาน

การปฏบิตัลิงพืน้ทีส่กัดกัน้การทจุรติ 

4.สนับสนุนและใหบ้รกิารทางวชิาการ

และหลกัสตูรฯ 5. สนับสนุนฝึกอบรม

หลกัสตูร 6. ขบัเคลือ่นเชงินโยบาย

ตามแผนปฏริปูประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

33

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที ่

ป.ป.ท.

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติเจา้หนา้ที ่

ป.ป.ท.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https:itcomplain.pacc.go.th/aco

c/

http://connect.pacc.go.th/
http://itcomplain.pacc.go.th/nacaoc
https://www.pacc.go.th/pacc2015/uploads/files/pr2021/o37-2.pdf
https://www.pacc.go.th/pacc2015/uploads/files/pr2021/o37-2.pdf
https://www.pacc.go.th/pacc2015/uploads/files/pr2021/o37-2.pdf
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/pr2021/o16.pdf
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/pr2021/o16.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

34

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนภาษีไปไหน

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการด าเนนิโครงการ

ทีไ่มคุ่ม้คา่หรอืมรีาคาสงูเกนิทีเ่ป็น

จรงิและอาจสอ่ลกัษณะไปในทาง

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
website ส านักงาน ป.ป.ท. 

(e-service)

35

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนตรวจสอบ

การกระท าผดิบอ่นการพนัน

รับเรือ่งรอ้งเรยีน/การแจง้/เบาะแส/

การพนัน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

website ส านักงาน ป.ป.ท. 

(e-service)

36

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบญัชรีายการ

ทรัพยส์นิและหนีส้นิ กรณี

เขา้รับต าแหน่งกรณีพน้

จากต าแหน่ง และกรณี

ด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. กรณีผูด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาตซิ ึง่เป็นไปตาม 

พรป.วา่ดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 

2561 มาตรา 102 (3) มาตรา 

105 วรรคสาม (1) 2. กรณีผู ้

ด ารงต ารงเลขาธกิาร

คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาต ิซึง่

เป็นไปตาม พรป.วา่ดว้ยการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 102

 (7) มาตรา 105 วรรคสาม (2)



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

37

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงสจุรติ

ของผูบ้รหิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattac

hment/ita/data/%E0%B9%80

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

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

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

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

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

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

%E0%B9%83%E0%B8%99

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

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

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

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

%E0%B8%A3%E0%B8%87

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

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

%E0%B8%B0%E0%B8%81

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

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

%E0%B8%B4%E0%B8%9A

%E0%B8%B1%E0%B8%95

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

%E0%B8%B2%E0%B8%8A

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

%E0%B8%A3.pdf.aspx

38

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ศนูยข์อ้มลูขา่วสารทาง

ราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/oic/Ho

me.aspx

39

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนพัฒนาคณุธรรม ความ

โปรง่ใส และป้องกันการ

ทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattac

hment/ita/data/%E0%B9%81

%E0%B8%9C%E0%B8%99

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

%E0%B8%92%E0%B8%99

%E0%B8%B2%E0%B8%84

%E0%B8%B8%E0%B8%93

%E0%B8%98%E0%B8%A3

%E0%B8%A3%E0%B8%A1-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5-

64-(O39).pdf.aspx
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http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-(O39).pdf.aspx


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

40

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิ

คณุธรรมของส านักงาน

คณะกรรมการ สทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาต ิประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattac

hment/ita/data/O39-

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

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

%E0%B8%8F%E0%B8%B4

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

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

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

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

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

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

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

%E0%B8%A1%E0%B8%84

%E0%B8%B8%E0%B8%93

%E0%B8%98%E0%B8%A3

%E0%B8%A3%E0%B8%A1

%E0%B8%AF-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5-

64.pdf.aspx
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ

แบบฟอรม์การตรวจสอบ

เจา้หนา้ทีท่ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

กับการจัดซือ้ จัดจา้ง และ

ยืน่ขอ้เสนอหรอืคูส่ญัญา 

เพือ่ป้องกันการมสีว่นได ้

สว่นเสยี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เป็นไปตามระเบยีบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 

การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ

 พ.ศ. 2560 ขอ้ 27
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่

ป้องกันความขดักันระหวา่ง

ผลประโยชน์

 สว่นตนกับผลประโยชน์

สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://docs.nhrc.or.th/uploads

/65268-110563.pdf

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
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http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64.pdf.aspx
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ผังขัน้ตอนการด าเนนิการ

กรณีมกีารรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattac

hment/ita/data/7-

%E0%B8%9C%E0%B8%B1

%E0%B8%87%E0%B8%82

%E0%B8%B1%E0%B9%89

%E0%B8%99%E0%B8%95

%E0%B8%AD%E0%B8%99

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

%E0%B8%A3%E0%B8%94

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

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

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

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

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

%E0%B8%93%E0%B8%B5

%E0%B8%A1%E0%B8%B5

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

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

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

%E0%B8%87%E0%B9%80

%E0%B8%A3%E0%B8%B5

%E0%B8%A2%E0%B8%99

%E0%B9%80%E0%B8%88

%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%AB%E0%B8%99

%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%97.pdf.aspx
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติของเจา้หนา้ที่
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattac

hment/ita/data/%E0%B8%A3

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

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

%E0%B8%99%E0%B8%9C

%E0%B8%A5%E0%B8%81

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

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

%E0%B9%80%E0%B8%99

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

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

%E0%B8%99%E0%B9%80

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

%E0%B9%88%E0%B8%AD

%E0%B8%87%E0%B8%A3

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

%E0%B8%87%E0%B9%80

%E0%B8%A3%E0%B8%B5

%E0%B8%A2%E0%B8%99.

pdf.aspx

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf.aspx
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

45

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/getattac

hment/ita/data/ITA(O36)%E0

%B8%AB%E0%B8%99%E0

%B9%88%E0%B8%A7%E0

%B8%A2%E0%B8%95%E0

%B8%A3%E0%B8%A7%E0

%B8%88%E0%B8%AA%E0

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

%B8%A0%E0%B8%B2%E0

%B8%A2%E0%B9%83%E0

%B8%99.pdf.aspx

46

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีนความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัหินา้ที่
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/indexBa

nner.aspx

47

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนการ

ลว่งละเมดิหรอืคกุคามทาง

เพศในการท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.nhrc.or.th/sexual-

harrassment.aspx

48

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการตรวจสอบ

ความคบืหนา้เรือ่งรอ้งเรยีน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015

/ProgressComplaintDetail.as

px

49

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.nhrc.or.th/Contact

Us.aspx

50

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ป้องกันและ

ปราบปราม

การฟอกเงนิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการตรวจสอบการใช ้

อ านาจของพนักงาน

เจา้หนา้ทีใ่นการก ากับและ

ตรวจสอบผูม้หีนา้ทีร่ายงาน

ธรุกรรม

เพือ่ก ากับตรวจสอบการใชอ้ านาจ

ของพนักงานเจา้หนา้ทีใ่หม้คีวาม

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.amlo.go.th/acoc/

uploads/content_attachfile/60

496921e40a8.pdf

สรา้งระบบตรวจสอบถว่งดลุ

และลดการใชด้ลุพนิจิของ

พนักงานเจา้หนา้ที่

51

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ป้องกันและ

ปราบปราม

การฟอกเงนิ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการตรวจสอบการ

บรหิารจัดการทรัพยส์นิที่

ยดึและอายัด

เพือ่ก ากับตรวจสอบการใชอ้ านาจ

ของพนักงานเจา้หนา้ทีใ่หม้คีวาม

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.amlo.go.th/acoc/

uploads/content_attachfile/60

496921e40a8.pdf

สรา้งระบบตรวจสอบถว่งดลุ

และลดการใชด้ลุพนิจิของ

พนักงานเจา้หนา้ที่

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/ITA(O36)%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx
http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx
http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx
http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx
http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/ProgressComplaintDetail.aspx
http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/ProgressComplaintDetail.aspx
http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/ProgressComplaintDetail.aspx
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/60496921e40a8.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

52

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

O29 แนวปฏบิตัสิ าหรับ

เผยแพร.่pdf 

(ombudsman.go.th)

53

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การเปิดชอ่งทางให ้

ประชาชนสามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีส่ านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

แบบรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบบคุลากรของ

ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ 

(google.com)

54

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศใชแ้นวทางการ

ป้องกันการรับสนิบนเพือ่

ความปลอดทจุรติจากการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

2. ประกาศและกรอบแนวทาง

ป้องกันการรับสนิบน.pdf 

(ombudsman.go.th)

55

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน 

เรือ่งกระบวนการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน/ขอ้คดิเห็น/ค า

ชมเชย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

2. คูม่อืการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน.pdf 

(ombudsman.go.th)

56

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ใชม้าตรการดา้นการมสีว่น

รว่มในการด าเนนิงานเพือ่

แสวงหาขอ้เท็จจรงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
งานน าเสนอ PowerPoint 

(ombudsman.go.th)

57

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

o 36 การประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติของส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 

(ombudsman.go.th)

58

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

จัดท าแผนปฏบิตักิาร

ป้องกันการทจุรติประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

แผนป้องกันการทจุรติ 63.pdf 

(ombudsman.go.th)



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

59

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากับตดิตาม

การด าเนนิการตาม

แผนปฏบิตักิารป้องกันการ

ทจุรติประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

60

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงานของส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
PowerPoint Presentation 

(ombudsman.go.th)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Line Official Account : 

@Ombudsman

ระบบตอบค าถามโดยอัตโนมัต ิ

พรอ้มทัง้ยังสามารถพดูคยุกับ

ส านักงานฯ ได ้รวมทัง้สามารถ

เชือ่มโยง (Link) ไปยัง Application 

การรอ้งเรยีนตอ่ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

และเว็บไซตข์องส านักงานฯ รวมถงึ

สามารถดาวนโ์หลด E-Book ของ

ส านักงานฯ และขอ้มลูขา่วสารของ

ส านักงานได ้ตลอดจนการเชือ่มโยง

กับ QR Code ตา่งๆ ของส านักงานฯ ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบผูต้รวจการแผน่ดนิ

วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรม

พนักงานและลกูจา้งของ

ส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิ พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระเบยีบผูต้รวจการแผน่ดนิวา่

ดว้ยประมวลจรยิธรรมพนักงาน

และลกูจา้งของส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๔
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิวา่ดว้ย

การรอ้งทกุขแ์ละการ

พจิารณาค ารอ้งทกุขข์อง

พนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ระเบยีบส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิวา่ดว้ยการรอ้งทกุขแ์ละ

การพจิารณาค ารอ้งทกุขข์อง

พนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี
เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/ann

ual-report/

รายงานผลการด าเนนิงาน

ประจ าปี 2557 - 2563

https://www.ombudsman.go.th/new/assets/documents/ita2564/pdf/O42/O42_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.ombudsman.go.th/new/assets/documents/ita2564/pdf/O42/O42_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://pinkanakorn.or.th/annual-report/
https://pinkanakorn.or.th/annual-report/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานผลการ

ด าเนนิงานของส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร (องคก์าร

มหาชน)

เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ ในแตล่ะปีงบประมาณ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://pinkanakorn.or.th/perf

ormance-report/

รอบการรายงานผลการ

ด าเนนิงาน 6 เดอืน และ 12 

เดอืน
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานงบขอ้มลูการเงนิ

ประจ าปี

เพือ่รายงานการใชง้บประมาณทาง

การเงนิของส านักงานในแตล่ะปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0

%b8%87%e0%b8%9a%e0%

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

8%a3%e0%b9%80%e0%b8

%87%e0%b8%b4%e0%b8%

99/

ขอ้มลูงบการเงนิส านักงาน

ประจ าปี 2556 - 2564
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะขององคก์ร

เพือ่รวบรวมขอ้มลูของส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) ที่

สามารถเผยแพรต่อ่สาธารณะได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0

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

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

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

%94%e0%b9%80%e0%b8%

9c%e0%b8%a2%e0%b8%82

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

e0%b8%a1%e0%b8%b9%e

0%b8%a5%e0%b8%aa%e0

%b8%b2%e0%b8%98%e0%

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

8%93/

เปิดใหป้ระชาชนหรอืผูท้ี่

สนใจสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ของส านักงานได ้
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการและ

ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งการ

รอ้งเรยีนการทจุรติประจ าปี

ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%E

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

0%B8%A3%E0%B8%88%E

0%B8%B1%E0%B8%94%E

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

0%B8%A3%E0%B9%80%E

0%B8%A3%E0%B8%B7%E

0%B9%88%E0%B8%AD%E

0%B8%87%E0%B8%A3%E

0%B9%89%E0%B8%AD%E

0%B8%87%E0%B9%80%E0

%B8%A3%E0%B8%B5/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทางออนไลน์

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนใหห้ลากหลาย
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/com

plaint/

https://pinkanakorn.or.th/performance-report/
https://pinkanakorn.or.th/performance-report/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://pinkanakorn.or.th/complaint/
https://pinkanakorn.or.th/complaint/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งเพือ่

ป้องกันการทจุรติภายใน

ส านักงาน

เพือ่ป้องกันการทจุรติภายในส านักงาน ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0

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

b8%a3%e0%b8%9b%e0%b

8%a3%e0%b8%b0%e0%b9

%80%e0%b8%a1%e0%b8%

b4%e0%b8%99%e0%b8%8

4%e0%b8%a7%e0%b8%b2

%e0%b8%a1%e0%b9%80%

e0%b8%aa%e0%b8%b5%e

0%b9%88%e0%b8%a2%e0

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

b8%9e/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการภายในเพือ่

สง่เสรมิความโปรง่ใสและ

ป้องกันการทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสและป้องกัน

การทจุรติภายในส านักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%E

0%B8%A1%E0%B8%B2%E

0%B8%95%E0%B8%A3%E

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

0%B8%A3%E0%B9%80%E

0%B8%9C%E0%B8%A2%E

0%B9%81%E0%B8%9E%E

0%B8%A3%E0%B9%88%E

0%B8%82%E0%B9%89%E0

%B8%AD%E0%B8%A1%E0

%B8%B9%E0%B8%A5%E0

%B8%95%E0%B9%88/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

สญัญาการจัดซือ้จัดจา้ง

ตา่งๆ ภายในองคก์ร

เพือ่ใหผู้รั้บเหมาภายนอกสามารถ

เขา้ถงึสญัญาจา้งได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0

%b8%aa%e0%b8%b1%e0%

b8%8d%e0%b8%8d%e0%b

8%b2/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ประจ าปี ของส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร (องคก์าร

มหาชน)

เพือ่รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดใุนแตล่ะปีของ

ส านักงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/%e0

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

b8%a2%e0%b8%87%e0%b

8%b2%e0%b8%99%e0%b8

%9c%e0%b8%a5%e0%b8%

81%e0%b8%b2%e0%b8%a

3%e0%b8%88%e0%b8%b1

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

e0%b8%b7%e0%b9%89%e

0%b8%ad%e0%b8%88%e0

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

b8%88/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การบรกิารทอ่งเทีย่ว E–

Service จองบตัรเขา้ชม

สวนสตัวเ์ชยีงใหมไ่นท์

ซาฟารี

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูตารางกจิกรรมเขา้ชม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/e-

service--

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

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

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

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

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

%E0%B9%88%E0%B8%AD

%E0%B8%87%E0%B9%80

%E0%B8%97%E0%B8%B5

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

%E0%B8%A7/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูใ้ชบ้รกิารกับผูใ้หบ้รกิาร

https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e/
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

75

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานและขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิารสวนสตัว์

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใจถงึ

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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%e0%b8%99%e0%b8%95%

e0%b8%ad%e0%b8%99%e

0%b8%81%e0%b8%b2%e0

%b8%a3%e0%b9%83%e0%

b8%ab/

76

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: 

ITA) (เครือ่งมอื)

เพือ่ใหท้ราบสถานะและปัญหาการ

ด าเนนิงานดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสขององคก์ร และยกระดบั

มาตรฐานการด าเนนิงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.orst.go.th/royin/i

wfm_table.asp?a=9

เว็บไซตศ์นูยป์ฏบิตักิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ (ศปท.) 

ส านักงานราชบณัฑติยสภา

77

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารวชิาการทาง

ออนไลน ์(e-Service) ไดแ้ก่

 พจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 

2554, อักขรานุกรม

ภมูศิาสตรไ์ทย, ศพัท์

บญัญัต ิส านักงานราช

บณัฑติยสภา ออนไลน,์ 

ระบบฐานขอ้มลูค าทับศพัท์

ของส านักงานราชบณัฑติย

สภา, ระบบทดสอบความรู ้

ดา้นภาษาไทย ไดแ้ก ่

ขอ้สอบส าหรับครู

ภาษาไทย/ขอ้สอบส าหรับ

นักเรยีน/ขอ้สอบส าหรับ

บคุคลท่ัวไป, พจนานุกรม

ภาษามอืไทย ฉบบัราช

บณัฑติยสภา (ระบบ)

ผูรั้บบรกิาร/ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

บรกิารไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- พจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 

2554 

https://dictionary.orst.go.th

/ - อักขรานุกรมภมูศิาสตร์

ไทย 

https://gazetteer.orst.go.th

/main/home - ศพัทบ์ญัญัติ

 ส านักงานราชบณัฑติยสภา

 ออนไลน ์

https://coined-word.orst.go

.th/ - ระบบฐานขอ้มลูค าทับ

ศพัทข์องส านักงาน

 ราชบณัฑติยสภา 

https://transliteration.orst.g

o.th/search - ระบบทดสอบ

ความรูด้า้นภาษาไทย ไดแ้ก่

 ขอ้สอบส าหรับครู

ภาษาไทย/ขอ้สอบส าหรับ

นักเรยีน/ขอ้สอบส าหรับ

บคุคลท่ัวไป 

https://etest.orst.go.th/ - 

พจนานุกรมภาษามอืไทย 

ฉบบัราชบณัฑติยสภา 

http://164.115.33.116/

78

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติประพฤติ

มชิอบ (ระบบ)

รับแจง้เบาะแสและเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติของเจา้หนา้ที่
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.orst.go.th/royin/?

m=i

แบนเนอร ์ชอ่งทางการแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบทางเว็บไซต์

ส านักงานราชบณัฑติยสภา

https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/
https://www.orst.go.th/royin/iwfm_table.asp?a=9
https://www.orst.go.th/royin/iwfm_table.asp?a=9
https://www.orst.go.th/royin/?m=i
https://www.orst.go.th/royin/?m=i


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

79

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ (เครือ่งมอื)

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการขององคก์รไม่

เกดิการทจุรติ หรอืในกรณีทีพ่บกับ

การทจุรติทีไ่มค่าดคดิ โอกาสทีจ่ะ

ประสบกับปัญหาจะนอ้ยกวา่องคก์รอืน่

เพราะไดม้กีารเตรยีมการป้องกัน

ลว่งหนา้ไว ้หรอืหากเกดิความ

เสยีหายขึน้จะเป็นความเสยีหายที่

นอ้ยกวา่องคก์รทีไ่มม่กีารน า

เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งมาใช ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.orst.go.th/pdfjs/w

eb/viewer.html?file=/FILERO

OM/CABROYINWEB/DRAW

ER005/GENERAL/DATA000

0/00000773.PDF

ส านักงานราชบณัฑติยสภา

ด าเนนิการประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติตามแนวทาง

ของส านักงาน ป.ป.ท. เป็น

ประจ าทกุปี

80

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา
การประเมนิตา่ง ๆ

การตรวจสอบภายใน 

(กลไก)

1. เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

เชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูตา่ง ๆ ทางดา้น

การเงนิบญัชแีละดา้นตา่ง ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 2. เพือ่ตรวจสอบการ

ปฏบิตังิาน งานเกีย่วกับการบรหิาร

งบประมาณ การเงนิและการบญัช ี

การด าเนนิงาน การพัสดแุละ

ทรัพยส์นิและการบรหิารงานดา้นอืน่ ๆ

 เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล

และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ค าสัง่ มตคิณะรัฐมนตร ี

รวมทัง้หนังสอืสัง่การตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในไดจั้ดท าแผนการ

ตรวจสอบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไดแ้ก ่การจัดซือ้จัดจา้งดว้ย

วธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding), 

การบญัชเีงนิงบประมาณ, 

การเบกิจา่ยคา่เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการวชิาการ, 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยใน

การจัดฝึกอบรม, เงนิสด 

เงนิฝากธนาคาร ลกูหนี,้ 

การจัดซือ้จัดจา้งดว้ยวธิี

คดัเลอืก และไดด้ าเนนิการ

ตรวจสอบตามแผนทีก่ าหนด

 - มกีารประชมุส านักงาน

ราชบณัฑติยสภาเดอืนละ 1 

ครัง้ เพือ่แจง้ใหท้ราบผล

การด าเนนิงานการ

ตรวจสอบภายใน

ประจ าเดอืน ประกอบดว้ย 

ผลการตรวจสอบและ

ขอ้เสนอแนะเพือ่ให ้

บคุลากรของส านักงานราช

บณัฑติยสภาปฏบิตัติาม

https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/00000773.PDF


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

81

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตาม

พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบยีบกระทรวงการคลงั

วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ

 พ.ศ. 2560 (มาตรการ)

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐเกดิความ

โปรง่ใส และเปิดโอกาสใหม้กีาร

แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม กอ่ใหเ้กดิ

ความคุม้คา่ในการใชจ้า่ยงบประมาณ 

และป้องกันปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- เลขาธกิารราชบณัฑติย

สภาและหัวหนา้เจา้หนา้ที่

พัสดกุ ากับควบคมุให ้

บคุลากรของส านักงานราช

บณัฑติยสภาปฏบิตัติาม

พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่

ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 และระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครัด - 

นักวชิาการตรวจสอบภายใน

ด าเนนิการตรวจสอบ

ประจ าเดอืน เชน่ การจัดซือ้

จัดจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding), 

การจัดซือ้จัดจา้งดว้ยวธิี

คดัเลอืก และให ้

ขอ้เสนอแนะเพือ่ให ้

บคุลากรของส านักงานราช

บณัฑติยสภาปฏบิตัติาม
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน (มาตรการ)

เพือ่ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

ใหด้ขี ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

ส านักงานราชบณัฑติยสภา

วเิคราะหผ์ลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่

จัดท ามาตรการ/แนว

ทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง และ

ก าหนดมาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ภายในหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให ้

สอดคลอ้งกับผลการ

วเิคราะหด์งักลา่ว เพือ่ให ้

บคุลากรของส านักงานราช

บณัฑติยสภาใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ

83

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานศาล

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

สรา้งคา่นยิมในการด าเนนิงานภายใน

องคก์รดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ 

บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/conte

nt/category/detail/id/1388/iid/

236683

https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1388/iid/236683
https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1388/iid/236683
https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1388/iid/236683


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานศาล

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาล

ยตุธิรรม

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/conte

nt/page/index/id/236691
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานศาล

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการลงโทษกรณี

ละเลยไมป่ฏบิตัหิรอื

ปฏบิตักิารจัดท างบกระทบ

ยอดบญัชเีงนิฝากธนาคาร

ลา่ชา้

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/conte

nt/page/index/id/140853
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานศาล

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและแนวทางการ

ด าเนนิการกรณีมเีรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติ

ภายในส านักงานศาล

ยตุธิรรม

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ojoc.coj.go.th/th/file/ge

t/file/2019060734454d5409c

1c80c64a2c00a868a07cb16

2608.PDF
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงานศาล

ยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบและ

ก ากับดแูลเพือ่ลดความ

เสีย่งจากการทจุรติทาง

การเงนิ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://iau.coj.go.th/th/conten

t/page/index/id/196814
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(สถาบนันติ ิ

วชัร)์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอ

เกีย่วกับการพัฒนา

กระบวนการทางอาญา

เพือ่ใหบ้คุลากร ประชาชน หรอืผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการ

ยตุธิรรมสามารถแสดงขอ้คดิเห็น/

ขอ้เสนอ เกีย่วกับการพัฒนา

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

 ซึง่เป็นภารกจิของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Kn

ec16lf6hGkKt1R9QzMVQeok

K42kE_EWVJ6lVhhg/viewfor

m

เป็นการน าความคดิเห็นจาก

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด

ไปพัฒนากระบวนการ

ยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ข ึน้
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(สถาบนั

พัฒนา

ขา้ราชการ

ฝ่ายอัยการ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รในการให ้

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานมทัีศนคต ิ

คา่นยิมในการปฏบิตังิานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www2.ago.go.th/index

.php/itas/10/1562

บรรจหุัวขอ้ดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรมในหลกัสตูรการ

ฝึกอบรม เชน่ โครงการ

ขา้ราชการบรรจใุหม ่

โครงการฝึกอบรมนัก

บรหิารงานยตุธิรรมระดบัสงู 

เป็นตน้
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการสือ่สาร)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบตดิตามขอ้มลูคดี

เพือ่บรกิารประชาชนในการอ านวย

ความสะดวกใหผู้ใ้ชง้านสามารถ

เรยีกดขูอ้มลู ตดิตามสถานะการ

ด าเนนิคด ีรวมถงึการนัดหมายของผู ้

ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในคดนัีน้ ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www2.ago.go.th/index

.php/service/agotracking

(AGO Tracking) เป็น 

application ใชผ้า่นอปุกรณ์

สือ่สารเคลือ่นที่

https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/236691
https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/236691
https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/140853
https://ojoc.coj.go.th/th/content/page/index/id/140853
https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://ojoc.coj.go.th/th/file/get/file/2019060734454d5409c1c80c64a2c00a868a07cb162608.PDF
https://iau.coj.go.th/th/content/page/index/id/196814
https://iau.coj.go.th/th/content/page/index/id/196814
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8Knec16lf6hGkKt1R9QzMVQeokK42kE_EWVJ6lVhhg/viewform
https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10/1562
https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10/1562
https://www2.ago.go.th/index.php/service/agotracking
https://www2.ago.go.th/index.php/service/agotracking


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การยืน่บญัชทีรัพยส์นิและ

หนีส้นิตอ่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ตามพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ย

การป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ พ.ศ. 2561

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.

 2561 ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.cmiss.ago.go.th/in

dex.php/2020-01-23-07-16-

27/2020-05-27-02-23-

06/112-2561-102-6

เป็นการประชาสมัพันธ์

ขอ้มลูบคุลากรในสงักัดที่

จะตอ้งยืน่บญัชทีรัพยส์นิ

และหนีส้นิตอ่คณะกรรมการ

 ป.ป.ช. ตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ย

การป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ พ.ศ. 2561 เพือ่

เผยแพรใ่หผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

และประชาชนทราบ

92

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติปละพฤตมิชิอบ

เพือ่ไวบ้รกิารประชาชนส าหรับเป็น

ชอ่งทางในการรอ้งเรยีน การรับเรือ่ง

รอ้งทกุข ์และการรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีใ่น

ชอ่งทางเดยีวกัน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www2.ago.go.th/index

.php/service/complaint

ส านักงานอัยการสงูสดุ

จัดตัง้ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้ง

ทกุขทั์ง้ในสว่นกลางและ

ตา่งจังหวดัท่ัวประเทศ
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หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับฟังความคดิเห็น

รา่งกฎหมาย

ใหป้ระชาชนและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกระบวนการยตุธิรรมสามารถแสดง

ความคดิเห็นตอ่รา่งกฎหมายตา่ง ๆ 

ซึง่เป็นภารกจิของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://e-

agoservice.ago.go.th:8081/A

goHearing/Hearing

การรับฟังความคดิเห็นตอ่

รา่งกฎหมายแตล่ะฉบบั มี

ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุใน

การแสดงความคดิเห็น

94

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตนารมณ์ขบัเคลือ่น

องคก์รคณุธรรม ของ

อัยการสงูสดุ

เพือ่แสดงเจตนาคมและค ามัน่วา่จะ

ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละบรหิารหน่วยงาน

อยา่งซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใสและ

เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

/1mCOcuhoipR57JS3JXLMU

vEDLqFay_jBE/view

เป็นเจตนารมณ์ของอัยการ

สงูสดุทีด่ ารงต าแหน่งใน

ปัจจบุนั

95

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การยกยอ่งเชดิชเูกยีรตเิป็น

ผูป้ระพฤตตินเป็นแบบอ

ย่ างทีด่ดี ้ านคณุธรรมของ

ส านักงานอัยการสงูสดุ

เพือ่เสรมิสร ้ างคณุธรรม จรยิธรรม

ของบคุลากรในองคก์รใหย้ดึมัน่

 ในหลกัธรรมทางศาสนาทีต่นเคารพ

นับถอืและนอ้มน าหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมห าภมูพิลอดลุยเดช 

รัชกาลที ่9 มาปรับใชใ้นการปฏบิตั ิ

หนา้ทีร่าชการ พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการด ้ านการสง่เสรมิคณุธรรม และ

สามารถพัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอื

ในการสง่เสรมิคณุธรรมและตอ่ตา้น

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www2.ago.go.th/index

.php/video/9-newsago/1097-

cmissaward

เป็นการ

 สง่เสรมิคณุธรรมภายใน

องคก์ารและสนับสนุนใหข้ ้ า

ราชการฝ่ ายอัยการปฏบิตั ิ

ตามประมวลจรยิธรรม

http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
http://www.cmiss.ago.go.th/index.php/2020-01-23-07-16-27/2020-05-27-02-23-06/112-2561-102-6
https://www2.ago.go.th/index.php/service/complaint
https://www2.ago.go.th/index.php/service/complaint
http://e-agoservice.ago.go.th:8081/AgoHearing/Hearing
http://e-agoservice.ago.go.th:8081/AgoHearing/Hearing
http://e-agoservice.ago.go.th:8081/AgoHearing/Hearing
https://drive.google.com/file/d/1mCOcuhoipR57JS3JXLMUvEDLqFay_jBE/view
https://drive.google.com/file/d/1mCOcuhoipR57JS3JXLMUvEDLqFay_jBE/view
https://drive.google.com/file/d/1mCOcuhoipR57JS3JXLMUvEDLqFay_jBE/view
https://www2.ago.go.th/index.php/video/9-newsago/1097-cmissaward
https://www2.ago.go.th/index.php/video/9-newsago/1097-cmissaward
https://www2.ago.go.th/index.php/video/9-newsago/1097-cmissaward


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

96

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ/

สถาบนัพัฒนา

บคุลากรฝ่าย

อัยการ/ส านัก

บรหิาร

ทรัพยากร

บคุคล)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบขา้ราชการฝ่าย

อัยการ พ.ศ. 2553 และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการ/หลกัเกณฑใ์น

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บคุคลของส านักงานอัยการสงูสดุให ้

เป็นไปดว้ยความโปรง่ใสตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.legald.ago.go.th/i

mages/documents/Law_True

_Conservative/Law%20Ongk

orn%202.pdf

พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการ

ฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ใชเ้ป็น

หลกัเกณฑใ์นกระบวนการ

บรหิารงานทรัพยากรบคุคล 

ประกอบระเบยีบ ประกาศ 

หลกัเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประกอบดว้ย

  พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการ

พลเรอืน พ.ศ. 2551 (หมวด 3

 การสรรหา การบรรจุ และ

การแตง่ตัง้)/ ระเบยีบ

คณะกรรมการอัยการ วา่

ดว้ยการบรหิารงานบคุคล

ของขา้ราชการธรุการ 

ส านักงานอัยการสงูสดุ พ.ศ.

 2553/หลกัเกณฑว์ธิกีาร

และเงือ่นไขในการ

สอบแขง่ขนัการขึน้บญัชผีู ้

สอบแขง่ขนัไดแ้ละ

รายละเอยีดเกีย่วกับการ

สอบแขง่ขนั/ระเบยีบ อส. 

วา่ดว้ยการพัฒนาขา้ราชการ

ฝ่ายอัยการและบคุลากรของ

 อส. พ.ศ. 2563/หลกัเกณฑ์

และวธิกีารประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการของ

ขา้ราชการธรุการ ส านักงาน

อัยการสงูสดุ/หลกัเกณฑ์

http://www.legald.ago.go.th/images/documents/Law_True_Conservative/Law Ongkorn 2.pdf
http://www.legald.ago.go.th/images/documents/Law_True_Conservative/Law Ongkorn 2.pdf
http://www.legald.ago.go.th/images/documents/Law_True_Conservative/Law Ongkorn 2.pdf
http://www.legald.ago.go.th/images/documents/Law_True_Conservative/Law Ongkorn 2.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

97

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ/ส านัก

วนัิยและระบบ

คณุธรรม)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีน

1.แนวทางการด าเนนิการทางวนัิย

ขา้ราชการอัยการ

  เพือ่ใหข้า้ราชการอัยการทีไ่ดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิเกีย่วกับ

การสอบสวนทางวนัิย ขา้ราชการ

อัยการ ไดท้ราบถงึหนา้ที ่ขัน้ตอน

และวธิกีารสอบสวนทางวนัิย เพือ่ให ้

การสอบสวนทางวนัิย สามารถ

ด าเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ครบถว้น ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย

และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้เพือ่ให ้

เกดิความรวดเร็วและเป็นธรรมในการ

ด าเนนิการสอบสวนทางวนัิยแก่

ขา้ราชการอัยการ

 2. คูม่อืการด าเนนิการทางวนัิย

ขา้ราชการธรุการ

  เพือ่ใหข้า้ราชการธรุการของ

ส านักงานอัยการสงูสดุประพฤตตินอยู่

ในกรอบของกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิตั ิ

ราชการ ท าาใหก้ารปฏบิตัริาชการ

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กท่างราชการ 

ตลอดจนใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน

ดา้นวนัิยไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิานตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www2.ago.go.th/index

.php/itas/10-about-us/1623-

managecase

เป็นแนวทางการด าเนนิการ

ทางวนัิยของขา้ราชการ

ส านักงานอัยการสงูสดุ ทัง้นี้

 รวมถงึเรือ่งรอ้งเรยีนที่

เกีย่วขอ้งกับการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

98

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

วชิาการ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนการบรหิารความเสีย่ง

ส านักงานอัยการสงูสดุ 

ปีงบประมาณ

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร

องคก์ร และลดโอกาสในการเกดิการ

ทจุรติหรอืกอ่ใหเ้กดิการขดักัน

ระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและ

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

/1vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEv

DTm1R3pmBV/view

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

พ.ศ. ๒๕๔๖

99

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักบรหิาร

ทรัพยส์นิ)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การประกาศเกีย่วกับการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดุ

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูประกาศตา่ง ๆ 

เกีย่วกับการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดขุองส านักงานอัยการสงูสดุ

 ประจ าปีงบประมาณ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www2.ago.go.th/index

.php/supply

เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

100

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านัก

ยทุธศาสตร ์

นโยบาย และ

แผน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

ส านักงานอัยการสงูสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ

เพือ่ใหห้น่วยงานในสงักัดทีเ่กีย่วขอ้ง

รับทราบและปฏบิตัเิพือ่ป้องกันการ

ทจุรติของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

/1WMEKHJMjOZNPSO__Diz

5RTmO3usf3Xrq/view

การจัดท าแผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติ ส านักงานอัยการ

สงูสดุ ประจ าปีงบประมาณ

ในแตล่ะปี จะะทบทวน 

แกไ้ข ปรับปรงุโครงการ 

และคา่เป้าหมายบางสว่น

โดยพจิารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ผูรั้บผดิชอบและ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป

https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10-about-us/1623-managecase
https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10-about-us/1623-managecase
https://www2.ago.go.th/index.php/itas/10-about-us/1623-managecase
https://drive.google.com/file/d/1vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEvDTm1R3pmBV/view
https://drive.google.com/file/d/1vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEvDTm1R3pmBV/view
https://drive.google.com/file/d/1vNRgsw1Oj9xjKi1PLZcPEvDTm1R3pmBV/view
https://www2.ago.go.th/index.php/supply
https://www2.ago.go.th/index.php/supply
https://drive.google.com/file/d/1WMEKHJMjOZNPSO__Diz5RTmO3usf3Xrq/view
https://drive.google.com/file/d/1WMEKHJMjOZNPSO__Diz5RTmO3usf3Xrq/view
https://drive.google.com/file/d/1WMEKHJMjOZNPSO__Diz5RTmO3usf3Xrq/view


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

101

หน่วยงานสว่น

ราชการไม่

สงักัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

 กระทรวง 

หรอืทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านัก

ยทุธศาสตร ์

นโยบาย และ

แผน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการในการขบัเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของส านักงานอัยการสงูสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1

H8xRrHfvFr8/view

ส านักงานอัยการสงูสดุ

ด าเนนิการศกึษาวเิคราะห์

ผลการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน

อัยการสงูสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่

เป็นขอ้มลูในการปรับปรงุ

และพัฒนามาตรการ และ

ก าหนดมาตรการในการ

ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส

ของส านักงานอัยการสงูสดุ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view

