
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1

หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

กองทนุ

สนับสนุนการ

สรา้งเสรมิ

สขุภาพ (สสส.)

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ระบบการยืน่ขอ้เสนอ

โครงการ (ระบบ 

E-Proposal)

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการ

สรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จัดให ้

มกีระบวนการยืน่ขอ้เสนอ

โครงการใหท้นุของสสส. เพือ่ให ้

บคุคลท่ัวไปสามารถยืน่ขอ้เสนอ

โครงการ ผา่นระบบยืน่ขอ้เสนอ

โครงการออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://eproposal.thaihealth.o

r.th/Home/Index

2

หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การประชาสมัพันธ์

เผยแพรข่าวสารผล

การปฏบิตังิานของ

ส านักงานการตรวจ

เงนิแผน่ดนิ

เผยแพรข่า่วสารผลการ

ปฏบิตังิานของส านักงานการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิ เพือ่ใหท้กุภาค

สว่นรับรู ้รับทราบ เขา้ใจ ตระหนัก

 และมสีว่นรว่มในการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาการทจุรติ

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

หมวดหมูข่า่ว/ขา่ว-สตง
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การประชาสมัพันธ์

เผยแพรผ่ลการ

ตรวจสอบทีส่ าคญั

ของส านักงานการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิ

เผยแพรผ่ลการตรวจสอบที่

ส าคญัของส านักงานการตรวจ

เงนิแผน่ดนิ เพือ่ใหห้น่วยงาน

ของรัฐรับรู ้รับทราบเพือ่ก าหนด

แนวทางในการป้องกัน แกไ้ข มิ

ใหเ้กดิกรณีดงักลา่วขึน้ใน

หน่วยงานของตนเอง และ

เพือ่ใหท้กุภาคสว่นนรับรู ้รับทราบ

 เขา้ใจ ตระหนัก และมสีว่นรว่ม

ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

กรณีดงักลา่วมใิหเ้กดิขึน้ใน

อนาคต

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

pection-results
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

การตอบขอ้ซกัถาม

ใหก้ับหน่วยงานของ

รัฐและประชาชน

เพือ่ตอบขอ้ซกัถามใหก้ับ

หน่วยงานของรัฐ และประชาชน

เกีย่วกับการปฏบิตัติาม

พระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ พ.ศ. 2561 กฎหมายวา่

ดว้ยวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ 

พ.ศ. 2561 และเรือ่งทีอ่ยูใ่น

อ านาจตรวจสอบของผูว้า่การ

ตรวจเงนิแผน่ดนิ

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

/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การเผยแพรม่าตรฐาน

การปฏบิตังิานตอ่

สาธารณะ

เผยแพรม่าตรฐานการปฏบิตังิาน

ของส านักงานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิตอ่สาธารณะ เพือ่ใหทกุ

ภาคสว่นรับรูแ้ละทราบถงึวธิกีาร 

ขัน้ตอน และมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานในดา้นตา่งๆ ของ

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

เพือ่ป้องกันมใิหเ้จา้หนา้ทีข่อง

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

ปฏบิตัหินา้ทีผ่ดิไปจากมาตรฐาน

 หรอืขัน้ตอนทีก่ าหนด ซึง่อาจ

เป็นชอ่งทางในการเรยีกรับ

ผลประโยชน ์หรอืเกดิการทจุรติ 

และประพฤตมิชิอบได ้

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

andard

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/
https://www.audit.go.th/th/standard
https://www.audit.go.th/th/standard
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

การรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของ จนท. 

หน่วยงานของรัฐ และ จนท. ของ

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

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

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงานการ

ตรวจเงนิ

แผน่ดนิ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

1. ประกาศ

คณะกรรมการตรวจ

เงนิแผน่ดนิ เรือ่ง การ

เปิดเผยการใช ้

จา่ยเงนิหรอืทรัพยส์นิ

ของหน่วยงานของรัฐ

ใหส้ือ่มวลชนเพือ่

ประโยชนใ์นการ

โฆษณาหรอื

ประชาสมัพันธ ์พ.ศ. 

2562

 2. การปฏบิตัติาม

ประกาศ

คณะกรรมการตรวจ

เงนิแผน่ดนิ เรือ่ง การ

เปิดเผยการใช ้

จา่ยเงนิหรอืทรัพยส์นิ

ของหน่วยงานของรัฐ

ใหส้ือ่มวลชนเพือ่

ประโยชนใ์นการ

โฆษณาหรอื

ประชาสมัพันธ ์พ.ศ. 

2562

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร

ไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ บญัญัติ

วา่ การใหเ้งนิหรอืทรัพยส์นิอืน่

เพือ่อดุหนุนกจิการหนังสอืพมิพ์

หรอืสือ่มวลชนอืน่ของเอกชน รัฐ

จะกระท ามไิด ้หน่วยงานของรัฐที่

ใชจ้า่ยเงนิหรอืทรัพยส์นิให ้

สือ่มวลชนไมว่า่เพือ่ประโยชนใ์น

การโฆษณา หรอืประชาสมัพันธ ์

หรอืเพือ่การอืน่ใดในท านอง

เดยีวกัน ตอ้งเปิดเผยรายละเอยีด

ใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิ

แผน่ดนิทราบ ตามระยะเวลาที่

ก าหนด และประกาศให ้

ประชาชนทราบดว้ย

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

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

Application Smart 

Vote

เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ม้ ี

สทิธเิลอืกตัง้ในการ สบืคน้ขอ้มลู

เกีย่วกับ ผูส้มัคร พรรคการเมอืง 

ความรูเ้กีย่วกับกฎหมาย และ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการ

เลอืกตัง้, การประกาศรับรองผล

คะแนนการเลอืกตัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

Application ตา

สบัปะรด

เพือ่ใชใ้นการตดิตาม ตรวจสอบ

การเลอืกตัง้ เมือ่ประชาชนพบ

เห็นการทจุรติหรอืการกระท าผดิ

กฎหมายเลอืกตัง้ก็สามารถ

รายงานสถานการณ์ได ้รวมถงึ

รายงานสถานการณ์ท่ัวไปที่

เกีย่วกับการเลอืกตัง้ หากพบการ

ทจุรติเลอืกตัง้สามารถแจง้ผา่น 

App ดงักลา่วได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

เว็บไซต ์ส านักงาน

คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ 

www.ect.go.th

จัดท าขึน้เพือ่เผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารของหน่วยงาน เชน่ 

 - ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง

 - ขอ้มลูเกีย่วกับงบประมาณ

 - ขอ้มลูการเลอืกตัง้

 - ค าวนิจิฉัยการรอ้งเรยีน

 เป็นตน้

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

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

สายดว่น 1444

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับ

ประชาชนผูท้ีต่ดิตอ่สอบถาม

ขอ้มลูการเลอืกตัง้ การรอ้งเรยีน 

รวมทัง้ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การจัดท าคูม่อื

ปฏบิตังิานและคูม่อื

ประชาชน

เพือ่สรา้งความโปรง่ใสใน

กระบวนการปฏบิตังิาน และ

สามารถตดิตามความคบืหนา้ใน

การด าเนนิการได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

umer/job_manual

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

ndex.html

ประชาชน/ผูใ้ชบรกิารจากส านักงาน 

คปภ. สามารถเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกับ

ขัน้ตอนในการตดิตอ่งานตา่งๆ รวมถงึ

ระยะเวลาในการด าเนนิการได ้
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

การเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี

สว่นภายในอกแสดง

ความคดิเห็นเพือ่การ

ปรับปรงุการ

ด าเนนิงานของ

ส านักงาน คปภ.

เพือ่รับฟังขอ้คดิเห็นของผูม้สีว่น

ไดเ้สยีภายนอก และน า

ขอ้เสนอแนะมาปรับปรงุการ

ด าเนนิงาน

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

merservey

จัดใหม้กีารส ารวจความพงึพอใจของผู ้

เขา้รับบรหิารจากส านักงาน คปภ. เป็น

ประจ าทกุปี และมกีารสรปุผลการ

ส ารวจทกุ 6 เดอืน
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

e-service ใน

กระบวนการขอรับ

ความเห็นชอบอัตรา

เบีย้ประกันภัย และ

แบบและขอ้ความ

ของกรมธรรม์

ประกันภัย

เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการ

ขอรับความเห็นชอบ และเพิม่

ความโปรง่ใสในการอนุมตแิละ

ตดิตามความคบืหนา้ในการ

ด าเนนิการ

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

rvice/

เป็นการใหบ้รกิารแกภ่าคธรุกจิ

ประกันภัยในกระบวนการขอรับความ

เห็นชอบอัตราเบีย้ประกันภัย และแบบ

และขอ้ความของกรมธรรม์

ประกันภัยบบครบวงจร
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

ระบบสง่แบบรายงาน

ขอ้มลู

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิงานและการประสานงาน

กับภาคธรุกจิ

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

rvice/

เป็นระบบทีบ่รษัิทประกันชวีติและ

บรษัิทประกันวนิาศภัยใชใ้นการสง่

รายงานประจ าปี/ไตรมาส ตอ่ส านักงาน

 ตามทีก่ฎหมายก าหนด
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ก ากับและ

สง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิ

ประกันภัย 

(คปภ.)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

ระบบขอ้มลูคนกลาง

ประกันภัย

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิงานและการประสานงาน

กับภาคธรุกจิ

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

rvice/

เป็นระบบทีน่ายหนา้ประกันภัย(นติิ

บคุคล) ใชใ้นการสง่รายงานประจ าปี/

ไตรมาส ตอ่ส านักงาน ตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด และเป็นระบบฐานขอ้มลู

เกีย่วกับขอ้มลูประวตักิารสอบของ

ตวัแทน/นายหนา้ประกันภัย

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

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

เครอืขา่ยภาคประชา

สงัคม ส านักงาน 

ป.ป.ท.

เพือ่บรหิารจัดการการด าเนนิการ

ผา่นสมาชกิเครอืขา่ยภาคประชา

สงัคมตอ่ตา้นการทจุรติของ 

ส านักงาน ป.ป.ท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั connect.pacc.go.th
เป็นชอ่งทางการเผยแพรข่า่วสารและ

การรับสมัครสมาชกิเครอืขา่ย

18

หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนผา่น ศอตช.

รับเรือ่งรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่

ประพฤตมิชิอบหรอืหน่วยงานใด

มวีธิปีฏบิตัใิหเ้กดิความเดอืดรอ้น

แกป่ระชาชนในการทจุรติภาครัฐ

ผา่นชอ่งทางของศนูยอ์ านวยการ

ตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาต ิ

(ศอตช.)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
itcomplain.pacc.go.th/nacao

c
เป็นชอ่งทางการรับเรือ่งจากประชาชน
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

การประเมนิตา่ง ๆ

การส ารวจความพงึ

พอใจผูใ้ชบ้รกิาร 

ส านักงาน ป.ป.ท.

เพือ่เป็นการส ารวจความพงึพอใจ

ในการรับบรกิารในการใชบ้รกิาร

ส านัก กอง ศนูยต์า่งๆ ภายใน

ส านักงาน ป.ป.ท

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
www.pacc.go.th/pacc_2015/

uploads/files/pr2021/o16.pdf
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

เครือ่งมอือืน่ ๆ

คลนีกิสง่เสรมิธรร

มาภบิาลตอ่ตา้นการ

ทจุรติ

1. ใหค้ าปรกึษา/แกไ้ขปัญหา

การทจรติและความเดอืดรอ้นของ

เจา้หนา้ทีรั่ฐและประชาชน 2.รับ

ขอ้มลู/ขา่วสาร/เบาะแสเหตุ

สงสยัทีส่อ่การทจุรติจากการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องรัฐ 3.ประสาน

การปฏบิตัลิงพืน้ทีส่กัดกัน้การ

ทจุรติ 4.สนับสนุนและใหบ้รกิาร

ทางวชิาการและหลกัสตูรฯ 5. 

สนับสนุนฝึกอบรมหลกัสตูร 6. 

ขบัเคลือ่นเชงินโยบายตามแผน

ปฏริปูประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

เจา้หนา้ที ่ป.ป.ท.

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

เจา้หนา้ที ่ป.ป.ท.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https:itcomplain.pacc.go.th/ac

oc/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีนภาษี

ไปไหน

รับเรือ่งรอ้งเรยีนการด าเนนิ

โครงการทีไ่มคุ่ม้คา่หรอืมรีาคาสงู

เกนิทีเ่ป็นจรงิและอาจสอ่

ลกัษณะไปในทางทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
website ส านักงาน ป.ป.ท. 

(e-service)

http://connect.pacc.go.th/
http://itcomplain.pacc.go.th/nacaoc
http://itcomplain.pacc.go.th/nacaoc
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/pr2021/o16.pdf
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/pr2021/o16.pdf


23

หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทจุรติใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

ตรวจสอบการกระท า

ผดิบอ่นการพนัน

รับเรือ่งรอ้งเรยีน/การแจง้/

เบาะแส/การพนัน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

website ส านักงาน ป.ป.ท. 

(e-service)

24

หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การเปิดเผยบญัชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิ กรณีเขา้รับ

ต าแหน่งกรณีพน้จาก

ต าแหน่ง และกรณี

ด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. กรณีผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาตซิ ึง่เป็นไปตาม พรป.

วา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 102 (3) มาตรา

 105 วรรคสาม (1) 2. กรณีผูด้ ารงต ารง

เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิซึง่เป็นไปตาม พรป.วา่ดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ. 2561 มาตรา 102 (7) มาตรา 105 

วรรคสาม (2)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ทางราชการ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

me.aspx
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ

แบบฟอรม์การ

ตรวจสอบเจา้หนา้ทีท่ี่

มสีว่นเกีย่วขอ้งกับ

การจัดซือ้ จัดจา้ง 

และยืน่ขอ้เสนอหรอื

คูส่ญัญา เพือ่ป้องกัน

การมสีว่นไดส้ว่นเสยี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่

ดว้ย การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ

 พ.ศ. 2560 ขอ้ 27
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

เพือ่ป้องกันความ

ขดักันระหวา่ง

ผลประโยชน์

 สว่นตนกับ

ผลประโยชนส์ว่นรวม

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

s/65268-110563.pdf

http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
http://docs.nhrc.or.th/uploads/65268-110563.pdf
http://docs.nhrc.or.th/uploads/65268-110563.pdf
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ผังขัน้ตอนการ

ด าเนนิการกรณีมกีาร

รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

chment/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

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

ขอ้มลูสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

chment/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%
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

ความโปรง่ใสในการ

ปฏบิตัหินา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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http://www.nhrc.or.th/getattachment/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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/indexBanner.aspx
http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการ

ตรวจสอบความ

คบืหนา้เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://hris.nhrc.or.th/nhrc201

5/ProgressComplaintDetail.a

spx
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

tUs.aspx
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

O29 แนวปฏบิตัสิ าหรับ

เผยแพร.่pdf 

(ombudsman.go.th)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

การเปิดชอ่งทางให ้

ประชาชนสามารถแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

ส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

แบบรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบบคุลากรของ

ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ 

(google.com)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศใชแ้นวทาง

การป้องกันการรับ

สนิบนเพือ่ความ

ปลอดทจุรติจากการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

2. ประกาศและกรอบแนวทาง

ป้องกันการรับสนิบน.pdf 

(ombudsman.go.th)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

การออกแบบหลกัสตูร 

ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

จัดท าคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน เรือ่ง

กระบวนการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน/ขอ้คดิเห็น/

ค าชมเชย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

2. คูม่อืการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน.pdf 

(ombudsman.go.th)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ใชม้าตรการดา้นการมี

สว่นรว่มในการ

ด าเนนิงานเพือ่

แสวงหาขอ้เท็จจรงิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
งานน าเสนอ PowerPoint 

(ombudsman.go.th)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การสรา้งคา่นยิมรว่ม

ของส านักงาน

ผูต้รวจการแผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร.pdf 

(ombudsman.go.th)

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
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

จัดท าแผนปฏบิตักิาร

ป้องกันการทจุรติ

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
แผนป้องกันการทจุรติ 63.pdf 

(ombudsman.go.th)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงานของ

ส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
PowerPoint Presentation 

(ombudsman.go.th)
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

Line Official Account : 

@Ombudsman

ระบบตอบค าถามโดยอัตโนมัต ิ

พรอ้มทัง้ยังสามารถพดูคยุกับ

ส านักงานฯ ได ้รวมทัง้สามารถ

เชือ่มโยง (Link) ไปยัง 

Application การรอ้งเรยีนตอ่

ผูต้รวจการแผน่ดนิ และเว็บไซต์

ของส านักงานฯ รวมถงึสามารถ

ดาวนโ์หลด E-Book ของ

ส านักงานฯ และขอ้มลูขา่วสาร

ของส านักงานได ้ตลอดจนการ

เชือ่มโยงกับ QR Code ตา่งๆ 

ของส านักงานฯ ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะขององคก์ร

เพือ่รวบรวมขอ้มลูของส านักงาน

พัฒนาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน)

 ทีส่ามารถเผยแพรต่อ่สาธารณะ

ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

0%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%b

8%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/

เปิดใหป้ระชาชนหรอืผูท้ีส่นใจสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูของส านักงานได ้
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

และขอ้มลูเชงิสถติ ิ

เรือ่งการรอ้งเรยีนการ

ทจุรติประจ าปี

ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตักิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ
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%E

0%B8%A3%E0%B8%B5/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทางออนไลน์

เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนใหห้ลากหลาย
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://pinkanakorn.or.th/co

mplaint/

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/%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/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

สญัญาการจัดซือ้จัด

จา้งตา่งๆ ภายใน

องคก์ร

เพือ่ใหผู้รั้บเหมาภายนอกสามารถ

เขา้ถงึสญัญาจา้งได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

0%b8%aa%e0%b8%b1%e0

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

%b8%b2/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศตา่ง ๆ

เกีย่วกับการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

เพือ่เผยแพรป่ระกาศรายงาน

ตา่ง ๆทีเ่กีย่วกับการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืจัดหาพัสดขุองส านักงาน

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

curement-new/

ประกาศเรือ่งเกีย่วกับแผน การประกวด

ราคา ผูช้นะการเสนอราคา และการ

ยกเลกิสญัญา
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การบรกิารทอ่งเทีย่ว 

E–Service จองบตัร

เขา้ชมสวนสตัว์

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี

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/

ลดการพบเจอกันระหวา่งผูใ้ชบ้รกิารกับ

ผูใ้หบ้รกิาร
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

พัฒนาพงิ

คนคร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรฐานและขัน้ตอน

การใหบ้รกิารสวนสตัว์

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี

 ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใจ

ถงึขัน้ตอนการใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

0%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%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/
https://pinkanakorn.or.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/
https://pinkanakorn.or.th/procurement-new/
https://pinkanakorn.or.th/procurement-new/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/


49

หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงานราช

บณัฑติยสภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิารวชิาการ

ทางออนไลน ์

(e-Service) ไดแ้ก ่

พจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. 2554, 

อักขรานุกรม

ภมูศิาสตรไ์ทย, ศพัท์

บญัญัต ิส านักงาน

ราชบณัฑติยสภา 

ออนไลน,์ ระบบ

ฐานขอ้มลูค าทับศพัท์

ของส านักงานราช

บณัฑติยสภา, ระบบ

ทดสอบความรูด้า้น

ภาษาไทย ไดแ้ก ่

ขอ้สอบส าหรับครู

ภาษาไทย/ขอ้สอบ

ส าหรับนักเรยีน/

ขอ้สอบส าหรับบคุคล

ท่ัวไป, พจนานุกรม

ภาษามอืไทย ฉบบั

ราชบณัฑติยสภา 

(ระบบ)

ผูรั้บบรกิาร/ประชาชนสามารถ

เขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งสะดวก

รวดเร็ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

- พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. 2554 

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

อักขรานุกรมภมูศิาสตรไ์ทย 

https://gazetteer.orst.go.th/main/hom

e - ศพัทบ์ญัญัต ิส านักงานราชบณัฑติย

สภา ออนไลน ์

https://coined-word.orst.go.th/ - 

ระบบฐานขอ้มลูค าทับศพัทข์อง

ส านักงาน

 ราชบณัฑติยสภา 

https://transliteration.orst.go.th/searc

h - ระบบทดสอบความรูด้า้นภาษาไทย 

ไดแ้ก ่ขอ้สอบส าหรับครภูาษาไทย/

ขอ้สอบส าหรับนักเรยีน/ขอ้สอบส าหรับ

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

 พจนานุกรมภาษามอืไทย ฉบบัราช

บณัฑติยสภา http://164.115.33.116/
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของ

ส านักงานศาลยตุธิรรม

สรา้งคา่นยิมในการด าเนนิงาน

ภายในองคก์รดว้ยความซือ่สตัย ์

สจุรติ บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

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

236683
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

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

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการลงโทษ

กรณีละเลยไมป่ฏบิตั ิ

หรอืปฏบิตักิารจัดท า

งบกระทบยอดบญัชี

เงนิฝากธนาคารลา่ชา้

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

nt/page/index/id/140853
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและแนว

ทางการด าเนนิการ

กรณีมเีรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับการทจุรติ

ภายในส านักงานศาล

ยตุธิรรม

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

et/file/2019060734454d5409

c1c80c64a2c00a868a07cb1

62608.PDF

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
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
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

ศาลยตุธิรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

และก ากับดแูลเพือ่

ลดความเสีย่งจาก

การทจุรติทางการเงนิ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ภายในส านักงานศาลยตุธิรรม
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

t/page/index/id/196814
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(สถาบนันติ ิ

วชัร)์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ระบบขอ้คดิเห็น 

ขอ้เสนอเกีย่วกับการ

พัฒนากระบวนการ

ทางอาญา

เพือ่ใหบ้คุลากร ประชาชน หรอืผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการ

ยตุธิรรมสามารถแสดง

ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอ เกีย่วกับการ

พัฒนากระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญา

 ซึง่เป็นภารกจิของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSd2w7hK8K

nec16lf6hGkKt1R9QzMVQe

okK42kE_EWVJ6lVhhg/view

form

เป็นการน าความคดิเห็นจากผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทัง้หมดไปพัฒนากระบวนการ

ยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สือ่สาร)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

รายชือ่สมดุนัดความ

อัยการ

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนในการ

คน้หาชือ่หน่วยงานในสงักัด

ส านักงานอัยการสงูสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://epi.ago.go.th/departm

ent
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สือ่สาร)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส
ระบบตดิตามขอ้มลูคดี

เพือ่บรกิารประชาชนในการ

อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชง้าน

สามารถเรยีกดขูอ้มลู ตดิตาม

สถานะการด าเนนิคด ีรวมถงึการ

นัดหมายของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ในคดนัีน้ ๆ

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

x.php/service/agotracking

(AGO Tracking) เป็น application ใช ้

ผา่นอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที่
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การยืน่บญัชทีรัพยส์นิ

และหนีส้นิตอ่

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

 ตามพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

วา่ดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. 2561

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 

2561 ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

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

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

06/112-2561-102-6

เป็นการประชาสมัพันธข์อ้มลูบคุลากร

ในสงักัดทีจ่ะตอ้งยืน่บญัชทีรัพยส์นิและ

หนีส้นิตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม 

พ.ร.บ.วา่ดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 เพือ่

เผยแพรใ่หผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งและ

ประชาชนทราบ
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ปละพฤตมิชิอบ

เพือ่ไวบ้รกิารประชาชนส าหรับ

เป็นชอ่งทางในการรอ้งเรยีน การ

รับเรือ่งรอ้งทกุข ์และการ

รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีใ่นชอ่งทาง

เดยีวกัน

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

x.php/service/complaint

ส านักงานอัยการสงูสดุจัดตัง้ศนูยรั์บ

เรือ่งราวรอ้งทกุขทั์ง้ในสว่นกลางและ

ตา่งจังหวดัท่ัวประเทศ
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ระบบรับฟังความ

คดิเห็นรา่งกฎหมาย

ใหป้ระชาชนและบคุคลที่

เกีย่วขอ้งกับกระบวนการยตุธิรรม

สามารถแสดงความคดิเห็นตอ่

รา่งกฎหมายตา่ง ๆ ซึง่เป็น

ภารกจิของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://e-

agoservice.ago.go.th:8081/A

goHearing/Hearing

การรับฟังความคดิเห็นตอ่รา่งกฎหมาย

แตล่ะฉบบั มกี าหนดระยะเวลาสิน้สดุใน

การแสดงความคดิเห็น
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตนารมณ์ขบัเคลือ่น

องคก์รคณุธรรม ของ

อัยการสงูสดุ

เพือ่แสดงเจตนาคมและค ามัน่วา่

จะปฏบิตัหินา้ทีแ่ละบรหิาร

หน่วยงานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ 

โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัธรร

มาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

d/1mCOcuhoipR57JS3JXLM

UvEDLqFay_jBE/view

เป็นเจตนารมณ์ของอัยการสงูสดุที่

ด ารงต าแหน่งในปัจจบุนั

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://epi.ago.go.th/department
https://epi.ago.go.th/department
https://www2.ago.go.th/index.php/service/agotracking
https://www2.ago.go.th/index.php/service/agotracking
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
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ/

สถาบนั

พัฒนา

บคุลากรฝ่าย

อัยการ/ส านัก

บรหิาร

ทรัพยากร

บคุคล)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากร

บคุคลตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบขา้ราชการ

ฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการ/หลกัเกณฑ์

ในการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลของส านักงาน

อัยการสงูสดุใหเ้ป็นไปดว้ยความ

โปรง่ใสตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

mages/documents/Law_Tru

e_Conservative/Law%20On

gkorn%202.pdf

พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอัยการ 

พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ใชเ้ป็น

หลกัเกณฑใ์นกระบวนการบรหิารงาน

ทรัพยากรบคุคล ประกอบระเบยีบ 

ประกาศ หลกัเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประกอบดว้ย

  พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.

 2551 (หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ 

และการแตง่ตัง้)/ ระเบยีบคณะกรรมการ

อัยการ วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล

ของขา้ราชการธรุการ ส านักงานอัยการ

สงูสดุ พ.ศ. 2553/หลกัเกณฑว์ธิกีารและ

เงือ่นไขในการสอบแขง่ขนัการขึน้บญัชี

ผูส้อบแขง่ขนัไดแ้ละรายละเอยีด

เกีย่วกับการสอบแขง่ขนั/ระเบยีบ อส. 

วา่ดว้ยการพัฒนาขา้ราชการฝ่ายอัยการ

และบคุลากรของ อส. พ.ศ. 2563/

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการของขา้ราชการธรุการ 

ส านักงานอัยการสงูสดุ/หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

ของลกูจา้งประจ าและพนักงาน

ราชการ/หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการของขา้ราชการอัยการ 

พ.ศ. 2560 เป็นตน้
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คณะกรรมการ

อัยการ/ส านัก

วนัิยและระบบ

คณุธรรม)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การด าเนนิการตอ่เรือ่ง

รอ้งเรยีน

1.แนวทางการด าเนนิการทาง

วนัิยขา้ราชการอัยการ

  เพือ่ใหข้า้ราชการอัยการที่

ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิ

เกีย่วกับการสอบสวนทางวนัิย 

ขา้ราชการอัยการ ไดท้ราบถงึ

หนา้ที ่ขัน้ตอนและวธิกีาร

สอบสวนทางวนัิย เพือ่ใหก้าร

สอบสวนทางวนัิย สามารถ

ด าเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ครบถว้น ตามทีก่ าหนดไวใ้น

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

 ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็ว

และเป็นธรรมในการด าเนนิการ

สอบสวนทางวนัิยแกข่า้ราชการ

อัยการ

 2. คูม่อืการด าเนนิการทางวนัิย

ขา้ราชการธรุการ

  เพือ่ใหข้า้ราชการธรุการของ

ส านักงานอัยการสงูสดุประพฤติ

ตนอยูใ่นกรอบของกฎหมาย กฎ 

และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ปฏบิตัริาชการ ท าาใหก้ารปฏบิตั ิ

ราชการเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ กอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์กท่างราชการ 

ตลอดจนใหเ้จา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิานดา้นวนัิยไดย้ดึถอื

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

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

managecase

เป็นแนวทางการด าเนนิการทางวนัิย

ของขา้ราชการส านักงานอัยการสงูสดุ 

ทัง้นี ้รวมถงึเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน

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
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
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คุม้ครองสทิธิ

และ

ชว่ยเหลอื

ทางกฏหมาย

แกป่ระชาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางตดิตอ่

ส านักงานอัยการ

คุม้ครองสทิธแิละ

ชว่ยเหลอืทาง

กฎหมายและการ

บงัคบัคด ี(สคช.) ท่ัว

ประเทศ

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนในการ

ตดิตอ่ขอรับบรกิารของส านักงาน

อัยการคุม้ครองสทิธแิละ

ชว่ยเหลอืทางกฎหมายและการ

บงัคบัคด ี(สคช.) ท่ัวประเทศ

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

x.php/lwcontact

เบอรโ์ทร website ID Line face book 

e-mail Cisco Webex ของ สคช.ท่ัว

ประเทศ
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักงาน

คุม้ครองสทิธิ

และ

ชว่ยเหลอื

ทางกฏหมาย

แกป่ระชาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืสรา้ง

การมสีว่นรว่ม

กระดานสนทนา (Web

 board)

ใหบ้รกิารประชาชนหรอื

ผูรั้บบรกิารสอบถามขอ้มลู

เกีย่วกับกฎหมาย หรอืขัน้ตอน

การด าเนนิงานในกระบวนการ

ยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

ndex.php?option=com_kune

na&Itemid=78&func=listcat

เป็นชอ่งทางการสือ่สารในลกัษณะ web

 board
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านักบรหิาร

ทรัพยส์นิ)

ระบบการเปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

การประกาศเกีย่วกับ

การจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดุ

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูประกาศตา่ง ๆ 

เกีย่วกับการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดขุองส านักงาน

อัยการสงูสดุ ประจ าปีงบประมาณ

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

x.php/supply

เป็นไปตามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านัก

ยทุธศาสตร ์

นโยบาย และ

แผน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

ส านักงานอัยการ

สงูสดุ ประจ าปี

งบประมาณ

เพือ่ใหห้น่วยงานในสงักัดที่

เกีย่วขอ้งรับทราบและปฏบิตัเิพือ่

ป้องกันการทจุรติของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

d/1WMEKHJMjOZNPSO__D

iz5RTmO3usf3Xrq/view

การจัดท าแผนปฏบิตักิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ ส านักงานอัยการ

สงูสดุ ประจ าปีงบประมาณในแตล่ะปี 

จะะทบทวน แกไ้ข ปรับปรงุโครงการ 

และคา่เป้าหมายบางสว่นโดยพจิารณา

จากผลการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ผูรั้บผดิชอบและสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลงไป
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หน่วยงานสว่น

ราชการไมส่งักัด

ส านัก

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอื

ทบวง

ส านักงาน

อัยการสงูสดุ 

(ส านัก

ยทุธศาสตร ์

นโยบาย และ

แผน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการในการ

ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสของส านักงาน

อัยการสงูสดุ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg

1H8xRrHfvFr8/view

ส านักงานอัยการสงูสดุด าเนนิการศกึษา

วเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน

อัยการสงูสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพือ่เป็นขอ้มลูในการปรับปรงุและ

พัฒนามาตรการ และก าหนดมาตรการ

ในการขบัเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสของส านักงานอัยการ

สงูสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://www2.ago.go.th/index.php/lwcontact
https://www2.ago.go.th/index.php/lwcontact
http://www.lawaid.ago.go.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=78&func=listcat
http://www.lawaid.ago.go.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=78&func=listcat
http://www.lawaid.ago.go.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=78&func=listcat
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
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view
https://drive.google.com/file/d/16Zl8eZYXBsdudxKPjkAg1H8xRrHfvFr8/view

