
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมการทอ่งเทีย่ว

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า E - Services ใน

กระบวนงาน ขอ

ใบอนุญาตประกอบ

ธรุกจิน าเทีย่วออนไลน์

ขอใบอนุญาตประกอบ

ธรุกจิน าเทีย่วออนไลน์
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://tbl.dot.go.th/DOT-

TBL/Page/Signin.aspx

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต

 เป็นการลดสนิบน

2
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมการทอ่งเทีย่ว

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

 การท า E - Services ใน

กระบวนงาน ขอ

ใบอนุญาตเป็น

มัคคเุทศกอ์อนไลน์

 ขอใบอนุญาตเป็น

มัคคเุทศกอ์อนไลน์
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://tbl.dot.go.th/DOT-

Guide/page/signin.aspx

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต

 เป็นการลดสนิบน

3
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมการทอ่งเทีย่ว

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า E - Services ใน

กระบวนงาน ขอ

อนุญาตถา่ยท า

ภาพยนตร ์(E - 

Application for film 

Pemit)

 ขออนุญาตถา่ยท า

ภาพยนตร ์(E - Application 

for film Pemit)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://filmpermitthailan

d.dot.go.th/#!/index

ลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต

 เป็นการลดสนิบน

4
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมการทอ่งเทีย่ว

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนและการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีภ่าครัฐของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dot.go.th/h

ome

ชอ่งทางการแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนและ

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีภ่าครัฐ

ของหน่วยงาน

5
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมการทอ่งเทีย่ว

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น
ชอ่งทางรับฟังความคดิเห็น ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dot.go.th/h

ome

ชอ่งทาง การเขา้ถงึ 

และการมสีว่นรว่ม

จากบคุคล 

หน่วยงานภายนอก

6
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมพลศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งการทางรอ้งเรยีน

การรอ้งเรยีนเรือ่งทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นชอ่งทางในการ

รอ้งเรยีนการกระท าผดิ

และประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีก่รมพลศกึษา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dpe.go.th/c

ontact

7
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา 

เรือ่งมาตรการ กลไกใน

การใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีเขา้มามสีว่นรว่มใน

การด าเนนิงาน

เพือ่สง่เสรมิการปฏบิัต ิ

ราชการดว้ยความโปรง่ใส 

และสนับสนุนการ

ตรวจสอบและรับฟังความ

คดิเห็นจากผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีหรอืผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dpe.go.th/l

aw-preview-

431091791793

8
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา
กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา 

เรือ่ง มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้ง

ของกรมพลศกึษามคีวาม

โปรง่ใส และเป็นไปตาม

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dpe.go.th/l

aw-preview-

431091791792

https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791793
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791793
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791793
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791792
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791792
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791792


9
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

ปรับปรงุขอ้มลูการ

ด าเนนิงาน/การ

ใหบ้รกิารของหน่วยงาน

ใหเ้ป็นปัจจบุัน

ขอ้มลูการด าเนนิงาน/การ

ใหบ้รกิารของหน่วยงาน

เป็นปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sat.or.th/%

e0%b8%a1%e0%b8%b2

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

3%e0%b8%b2%e0%b8%

81%e0%b8%b2%e0%b8

%a3%e0%b8%aa%e0%b

9%88%e0%b8%87%e0%

b9%80%e0%b8%aa%e0

%b8%a3%e0%b8%b4%e

0%b8%a1%e0%b8%84%

e0%b8%a7%e0%b8%b2

%e0%b8%a1%e0%b9%8

2%e0%b8%9b/

 - ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด าเนนิการปรับปรงุ

รปูแบบในการ

เผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารของการ

กฬีาแหง่ประเทศ

ไทยใหม้คีวาม

สะดวกในการเขา้ถงึ

ขอ้มลู และมคีวาม

ถกูตอ้ง ครบถว้น 

โดยด าเนนิการตาม

ประกาศการกฬีา

แหง่ประเทศไทย 

เรือ่ง มาตรการ

เผยแพรข่อ้มลู

สาธารณะ

10
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การประชาสมัพันธแ์ละ

เผยแพรข่อ้มลูของ

หน่วยงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ

เพิม่ประสทิธภิาพ

ประชาสมัพันธแ์ละ

เผยแพรข่อ้มลูของ

หน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sat.or.th/ca

tegory/news/

 - มกีารอพัเดต

ขอ้มลูขา่วสารอยา่ง

ตอ่เนื่อง

11
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดประชมุเพือ่ใหผู้ ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีของ 

กกท. มสีว่นรว่ม

  - มาตราการผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีมสีว่นรว่ม

จัดท าและเผยแพร่

มาตรการผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นรว่ม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sat.or.th/%

e0%b8%a1%e0%b8%b2

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

3%e0%b8%b2%e0%b8%

81%e0%b8%b2%e0%b8

%a3%e0%b8%aa%e0%b

9%88%e0%b8%87%e0%

b9%80%e0%b8%aa%e0

%b8%a3%e0%b8%b4%e

0%b8%a1%e0%b8%84%

e0%b8%a7%e0%b8%b2

%e0%b8%a1%e0%b9%8

2%e0%b8%9b/

 - ด าเนนิการจัดท า

และเผยแพร่

มาตรการผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีมสีว่นรว่ม



12
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดประชมุชีแ้จง

หลักเกณฑต์า่งๆ

เสรมิสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจผา่นการสือ่สาร

ภายในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sat.or.th/%

E0%B8%81%E0%B8%B2

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

0%E0%B8%9B%E0%B8%

B4%E0%B8%94%E0%B9

%82%E0%B8%AD%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%

B8%AA%E0%B9%83%E0

%B8%AB%E0%B9%89%E

0%B9%80%E0%B8%81%

E0%B8%B4%E0%B8%94

%E0%B8%81%E0%B8%B

2%E0%B8%A3/

 - ดร.กอ้งศักด ยอด

มณี ผูว้า่การ กกท.

เป็นประธานในการ

ประชมุสมัมนากลุม่ 

เรือ่ง “การรับฟัง

ความคดิเห็น

เกีย่วกบัแนวทางใน

การสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ และเขา้

รว่มการทดสอบ

โครงการสลาก

สง่เสรมิคนรักกฬีา…

ตน้แบบจากการ

สนทนากลุม่ (Focus

 Group)” ทีห่อ้ง

ประชมุชัน้ 24 อาคาร

เฉลมิพระเกยีรต ิ7 

รอบ พระชนมพรรษา

 กกท.เมือ่วนัศกุรท์ี ่5

 มนีาคม ทีผ่า่นมา 

 - การประชมุชีแ้จง

การด าเนนิการจัดท า

งบประมาณดา้นการ

พัฒนาบคุลากรกฬีา

 ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564 โดยไดรั้บ

เกยีรตจิาก นายวษิณุ

 ไลช่ะพษิ รองผู ้

วา่การ กกท. ฝ่าย



13
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดประชมุเพือ่รว่ม

วางแผนยทุธศาสตรใ์น

การบรหิารงาน

บคุลากรทกุระดับมสีว่น

รว่มในการวางแผน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sat.or.th/%

E0%B8%81%E0%B8%B2

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

0%E0%B8%9B%E0%B8%

B4%E0%B8%94%E0%B9

%82%E0%B8%AD%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%

B8%AA%E0%B9%83%E0

%B8%AB%E0%B9%89%E

0%B9%80%E0%B8%81%

E0%B8%B4%E0%B8%94

%E0%B8%81%E0%B8%B

2%E0%B8%A3/

 - กกท. จัดอบรม

เชงิปฏบิัตกิาร

ทบทวนแผน

ยทุธศาสตร

สมาคมกฬีาแห

งจังหวดั (พ.ศ. 2564

 – 2570)ประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 ดร.ก องศักด 

ยอดมณี ผู ว าการ 

กกท. เป นประธาน

ในพธิเีป ดการอบรม

เชงิปฏบิัตกิารการ

ทบทวนแผน

ยทุธศาสตร

สมาคมกฬีาแห

งจังหวดั (พ.ศ. 2564

 – 2570) ประจ าป

งบประมาณ

พ.ศ. 2564 โดยม ี

นายสาธติ บญุทอง 

กรรมการ กกท, นาย

วนัิย ทองรัตน

กรรมการกองทนุ

พัฒนาการกฬีาแห

งชาต,ินายธรรมวรรธ

 วงศ เจรญิยศ 

อนุกรรมการด

านสวสัดกิารกฬีา 

14
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ปรับปรงุรปูแบบเว็บไซต์

 www.sat.or.th ให ้

เขา้ถงึงา่ย ชัดเจนและ

ครบถว้น

ปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตใ์ห ้

มปีระสทิธภิาพ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.sat.or.th/

 - กกท.ด าเนนิการ

ปรับและเผยแพร่

รปูแบบเว็บไซตใ์ห ้

เขา้ถงึงา่ยและ

ขอ้มลูครบถว้น

เรยีบรอ้ยแลว้

15
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศไทย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางในการ

แจง้ขอ้รอ้งเรยีน, 

ขอ้คดิเห็น และการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน ไฟลแ์นบ

อยูร่ะหวา่งการ

ปรับปรงุ website 

www.tat.or.th/th/

ขอ้มลูบรหิารองคก์ร 

       เป็นการ

สง่เสรมิการท างาน

อยา่งโปรง่ใส      

ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภิ

บาล



16
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศไทย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืระบบการก ากบัดู

เเลกจิการทีด่ ีททท.

มคีวามรับผดิชอบ 

เสรมิสรา้งและจัดให ้

บคุลากรของ ททท. ตอ้ง

ปฏบิัตติามจรรยาบรรณ 

ตอ้งปฏบิัตหินา้ที ่ตาม

ประมวลจรยิธรรมอยา่ง

เครง่ครัด และถอืเป็นสว่น

หนึง่ของมาตรฐานทาง

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

ของ ททท. มรีะบบการ

บรหิารจัดการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน ไฟลแ์นบ

อยูร่ะหวา่งการ

ปรับปรงุ website 

www.tat.or.th/th/

ขอ้มลูบรหิารองคก์ร 

       เป็นการ

สง่เสรมิการท างาน

อยา่งโปรง่ใส      

ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภิ

บาล

17
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

การทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

งานบรกิารขอ้มลูความ

โปรง่ใส

เป็นชอ่งทางบรกิารขอ้มลู

การด าเนนิงานของ ททท. /

 มาตรการดา้นกฎหมาย/ 

ดา้นความโปรง่ใส รวมถงึ

นโยบายดา้นการก ากบั

องคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tat.or.th/th/

ita

อยูร่ะหวา่งการ

ปรับปรงุ website 

www.tat.or.th/th/

ขอ้มลูบรหิารองคก์ร 

       เป็นการ

สง่เสรมิการท างาน

อยา่งโปรง่ใส      

ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งธรรมาภิ

บาล

18
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

มหาวทิยาลัยการ

กฬีาแหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.tnsu.ac.th/w

eb/web3/index.php?opti

on=com_content&view=

article&id=875

19
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

สรา้งความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน pps.pdf (mots.go.th)

20
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเพือ่ควบคมุ

ความเสีย่งหรอืลดความ

เสีย่งอนัเกดิจากการ

ขัดกนัระหวา่ง

ประโยชน์สว่นสว่น

บคุคลกบัประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่ควบคมุความเสีย่ง

หรอืลดความเสีย่งอนัเกดิ

จากการขัดกนัระหวา่ง

ประโยชน์สว่นสว่นบคุคล

กบัประโยชน์สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน ks.pdf (mots.go.th)

https://www.tat.or.th/th/ita
https://www.tat.or.th/th/ita


21
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

องคก์ารบรหิาร

การพัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วอยา่ง

ยัง่ยนื (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

1. เพือ่ใหก้ารเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่น

เว็บไซตข์ององคก์าร

บรหิารการพัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยัง่ยนื (องคก์าร

มหาชน) เป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้ง ชัดเจน ครบถว้น 

และเป็นปัจจบุัน

2. เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิาร

การพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน) มี

เครือ่งมอืในการก ากบั

ตดิตามการด าเนนิงาน

เผยแพรข่อ้มลูตอ่

สาธารณะผา่นเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.dasta.or.th/i

mages/1O42.pdf

22
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

องคก์ารบรหิาร

การพัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วอยา่ง

ยัง่ยนื (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการใหผู้ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่ม

1. เพือ่ใหผู้บ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

ถอืปฏบิัตติามกรอบแนว

ทางการใหภ้าคประชาชน 

หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้

มามสีว่นรว่มในการ

ด าเนนิงานโครงการหรอื

กจิกรรมตามภารกจิหลักที่

ตอ้งใหภ้าคประชาชนหรอื

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามี

สว่นรว่มในการด าเนนิงาน

2. เพือ่ใหป้ระชาชนผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีสามารถ

เขา้มามสีว่นรว่มในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.dasta.or.th/i

mages/2O42.pdf

http://www.dasta.or.th/images/2O42.pdf
http://www.dasta.or.th/images/2O42.pdf


23
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

องคก์ารบรหิาร

การพัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วอยา่ง

ยัง่ยนื (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้จัด

จา้ง

1. เพือ่ใหผู้บ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

ถอืปฏบิัตติามกรอบแนว

การสง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง เพือ่

ด าเนนิโครงการหรอื

กจิกรรมตามภารกจิหลัก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารไดส้ะดวก สามาร

ตรวจสอบการด าเนนิงาน

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ด าเนนิโครงการหรอื

กจิกรรมของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.dasta.or.th/i

mages/4942-3-64.pdf 

24
กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา

องคก์ารบรหิาร

การพัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วอยา่ง

ยัง่ยนื (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

1. ใหผู้บ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

ถอืปฏบิัตติามกรอบแนว

การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใหถ้กูตอ้งและรวดเร็ว        

       

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

สามารถตรวจสอบการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ

และประพฤตมิชิอบที่

ตนเองไดร้อ้งเรยีนมายัง 

อพท. 

3. เพือ่คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน

ตลอดจนการรักษา

ความลับของผูร้อ้งเรยีน 

ดว้ยความโปรง่ใส สจุรติ 

และยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.dasta.or.th/i

mages/O2964-2.pdf

http://www.dasta.or.th/images/4942-3-64.pdf
http://www.dasta.or.th/images/4942-3-64.pdf
http://www.dasta.or.th/images/O2964-2.pdf
http://www.dasta.or.th/images/O2964-2.pdf

