
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file 

แนบ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ
เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการวเิคราะห์

ผลการประเมนิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

ทบทวนปัญหาและอปุสรรค

ในการปฏบิัตงิานอยา่งเป็น

ระบบ เนน้การพัฒนาและ

ปรับปรงุ คณุภาพและ

มาตรฐานการใหบ้รกิารได ้

โดยสะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://1th.me/UxfZl

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

2
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดใหบ้รกิาร

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 

กรมการศาสนา และ

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ (คูม่อื

การอนุมัต ิอนุญาต 

ของกรมการศาสนา)

รวบรวมขอ้มลูขา่วสาร ประกาศ

 เอกสาร คูม่อืบรกิารประชาชน

 (อนุมัต ิอนุญาต) และองค์

ความรูต้า่ง ๆ ของกรมการ

ศาสนา เพือ่เผยแพรต่อ่

สาธารณะ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com

/news-center

https://www.info.go.t

h/

สะดวกตอ่การประชาสมัพันธ ์

เผยแพรอ่งคค์วามรู ้การ

ตดิตอ่ขอขอ้มลู และลดการ

พบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เพือ่เป็นการลด

สนิบน โดยศนูยร์วบรวม

ขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการเป็น

ความรว่มมอืกบัส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

3
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติ

จัดท าแผน การก ากบัตดิตาม 

และรายงานผลการด าเนนิการ

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com

/news-

center/category/dra-

project

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

4
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การด าเนนิการเพือ่

จัดการความเสีย่ง

การทจุรติ และ

แผนการบรหิารความ

เสีย่งประจ าปี

จัดท าแผนการประเมนิความ

เสีย่งประจ าปี เพือ่จัดการความ

เสีย่งการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com

/news-

center/category/publi

sh-download

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

5
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

มขีอ้มลูรายละเอยีดการ

ปฏบิัตงิาน ขัน้ตอนการ

รอ้งเรยีน สว่นงานทีรั่บผดิชอบ

 เพือ่แสดงความคดิเห็นและ

ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ

ไดส้ะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com

/news-

center/category/com

plaints

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

6
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางส าหรับการ

รับเรือ่งรอ้งทกุข ์

รอ้งเรยีน

มผีูด้แูลรับผดิชอบระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com

/contact-us

เป็นการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

การทจุรติใหส้ามารถ

ด าเนนิการไดอ้ยา่งรวดเร็ว



7
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติและประกาศ

นโยบายกรมการ

ศาสนาเพือ่พัฒนา

หน่วยงานใหม้ี

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน

สรา้งแรงจงูใจ กระตุน้จติส านกึ

 สง่เสรมิ สนับสนุนให ้

บคุลากรตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dra.go.t

h/th/cmsdetail-10-

10-5-7654.html

https://1th.me/bH5G

P

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

8
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(ITA)ในสว่นของกรม

ศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.finearts.

go.th/main

9
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเรือ่งท่ัวไป

ของกรมศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.

go.th/uploads/tinymc

e/source/1/01main-

ITA/64/o29.pdf

ผลสรปุของขอ้รอ้งเรยีนจะ

ด าเนนิการเผยแพรเ่มือ่ขอ้

รอ้งเรยีนไดด้ าเนนิการมขีอ้

ยตุถิงึทีส่ดุแลว้

10
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ของกรมศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.

go.th/uploads/tinymc

e/source/1/01main-

ITA/64/o30.pdf

11
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมสง่เสรมิ

วฒันธรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการ

อนุญาตประกอบ

กจิการภาพยนตรแ์ละ

วดีทัิศน์

เพือ่อ านวยความสะดวกและ

ความโปรง่ใสในการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://movie.culture.

go.th/web/

12
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมสง่เสรมิ

วฒันธรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการเชา่

ใชศ้นูยว์ฒันธรรม

แหง่ประเทศไทย

เพือ่อ านวยความสะดวกและ

ความโปรง่ใสในการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tccbook

ing.net/

13
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงานวา่

ดว้ยหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารรอ้งเรยีน

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 

ยตุธิรรม ตรวจสอบได ้และ

สง่เสรมิคุม้ครองคณุธรรม 

จรยิธรรมของเจา้หนา้ทีแ่ละ

บคุลากรของส านักงาน

กองทนุฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimed

iafund.or.th/ita-o29/

14
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ E-service

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก 

รวดเร็วในการบรหิารจัดการ

โครงการ ของผูรั้บทนุ ลดการ

ใชเ้อกสาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.thaimed

iafund.or.th/grant-

processes/



15
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

เครือ่งมอือืน่ ๆ

กระบวนการท างาน

ของ

กองทนุพัฒนาสือ่

ปลอดภัยและ

สรา้งสรรค ์(BPI)

เพือ่ใหป้รับปรงุ พัฒนานา

ประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิงานของกองทนุ โดย

การเนน้ลดตน้ทนุ เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimed

iafund.or.th/ita-o10/

16
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การประกาศการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดุ

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ในการ

จัดซือ้จัดจา้ง และหน่วยงาน 

หรอืบคุคลภายนอก เขา้ถงึได ้

งา่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimed

iafund.or.th/ita-o21/

17
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

ด าเนนิงาน/รายงาน

ประจ าปี/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่รายงานผลการปฏบิัตงิาน

ทัง้ดา้นการปฏบิัตกิารและการ

บรหิารจัดการตลอดทัง้ปีของ

ศนูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/ผลการ

ด าเนนิงาน/รายงาน

ประจ าปี.html

18
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E-Service/คลังขอ้มลู

ดจิทัิลดา้นคณุธรรม

ความด/ีเว็บไซตศ์นูย์

คณุธรรม

การรวบรวมสือ่รณรงคแ์ละ

เผยแพรง่านดา้นการสง่เสรมิ

คณุธรรมของศนูยค์ณุธรรม 

ไดแ้ก ่องคค์วามรูส้ง่เสรมิ

คณุธรรม, วดิโีอสง่เสรมิ

คณุธรรม, วทิยากรสง่เสรมิ

คณุธรรมและองคก์รคณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
ttps://dl.moralcenter.

or.th

- องคค์วามรูส้ง่เสรมิคณุธรรม

 ไดแ้ก ่เอกสารเผยแพร ่

E-Book งานวจัิย ถอดองค์

ความรู ้วารสารจดหมายขา่ว 

สือ่มัลตมิเีดยี วดิทัีศน ์

E-Learning แนะน าหนังสอื

ดว้ย QR Code บทความ/

กรณีศกึษา องคค์วามรูภ้าคี

เครอืขา่ย

- วดิโีอคณุธรรม ไดแ้ก ่

ดอกไมบ้านสือ่สารความด ี

ขา่วดบีันดาลใจ กลา้ท าด ี

จังหวดัคณุธรรม บทเพลง

สง่เสรมิคณุธรรม และ Moral

 Channel

- วทิยากรสง่เสรมิคณุธรรม

- องคก์รคณุธรรม 

ประกอบดว้ยขอ้มลูองคก์ร

คณุธรรมแยกตามคณุธรรม 4

 ดา้น พอเพยีง วนัิย สจุรติ 

จติอาสา

19
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

E-Learning/หลักสตูร

การอบรมดา้นการ

สง่เสรมิคณุธรรม

ออนไลน์ศนูย์

คณุธรรม/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน

ท่ัวไปทีส่นใจเขา้รับการอบรม

ดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม โดย

ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ttps://www.moralcen

ter.or.th/งาน

ฝึกอบรม/หลักสตูร

ออนไลน.์html

ปี 2564 มหีลักสตูรออนไลน ์

 4 หลักสตูร ไดแ้ก ่หลักสตูร 

"Life Assets ตน้ทนุชวีติ" 

หลักสตูร อบรมครอูอนไลน ์

รุน่ 2  หลักสตูรออนไลน ์KM 

For Social Change และ

หลักสตูรกลยทุธก์ารสรา้ง

และพัฒนาองคก์รคณุธรรม



20
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E-Service/Application

 Moral Touch/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

 และ Application บน

 Mobile Phone

เพือ่ใหบ้รกิารองคค์วามรูด้า้น

คณุธรรมทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยแก่

ประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/สือ่

สง่เสรมิคณุธรรม/

application-moral-

touch.html

21
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

งานฝึกอบรม/วดิโีอ

สง่เสรมิวทิยากร

คณุธรรม/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่เผยแพรง่านดา้นคณุธรรม

ของหน่วยงาน/องคก์ร

คณุธรรมตา่ง ๆ ใหป้ระชาชน

ท่ัวไปไดเ้รยีนรูแ้ละน าไปใช ้

ประโยชน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/งาน

ฝึกอบรม/วดีโีอ

สง่เสรมิวทิยากร

คณุธรรม.html

รวบรวมวดิทัีศน์ดา้น

คณุธรรมของหน่วยงาน/

องคก์รตา่ง ๆ เพือ่ให ้

ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้รยีนรู ้

22
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรับเรือ่ง/ชอ่ง

ทางการตดิตอ่

ผูบ้รหิาร/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถ

ตดิตอ่สือ่สารกบัผูบ้รหิารได ้

โดยตรง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/โครงสรา้ง

องคก์ร/คณะ

ผูบ้รหิาร.html

23
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขอ้มลูและประวตั ิ

คณะกรรมการศนูย์

คณุธรรม/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

การเปิดเผยขอ้มลูประวตัขิอง

กรรมการศนูยฯ์ เพือ่ความ

โปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/

คณะกรรมการศนูย์

คณุธรรม/รายชือ่

คณะกรรมการ.html

24
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการ

ตดิตอ่สือ่สาร 

สอบถามผา่น

เว็บไซต/์chat with 

ศนูยค์ณุธรรม /

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถ

ตดิตอ่สือ่สารสอบถามขอ้มลู

กบัศนูยไ์ดโ้ดยตรง โดยมี

ระบบตอบค าถามอตัโนมัติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/เกีย่วกบั

องคก์ร/ค าถามทีพ่บ

บอ่ย-q-a.html

การตดิตอ่สือ่สารสองทาง 

เป็นระบบถาม-ตอบอตัโนมัติ

 และการรวบรวมค าถามที่

พบบอ่ย

25
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่เป็นชอ่งทางการตดิตอ่

กบัศนูยค์ณุธรรมทกุชอ่งทาง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/เกีย่วกบั

องคก์ร/ตดิตอ่เรา.html

26
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ/ชอ่ง

ทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่เป็นชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติตาม

กฎหมาย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/รับเรือ่ง

รอ้งเรยีน.html

ใหผู้ร้อ้งเรยีนสามารถกรอก

รายละเอยีดพฤตกิรรมการ

ทจุรติของบคุลากรของศนูย์

ไดอ้ยา่งครบถว้นตามที่

กฎหมายก าหนด

27
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรับฟังความ

คดิเห็น/ชอ่งทางการ

รับฟังความคดิเห็น/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่เป็นชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็นในการปฏบิัตงิาน

ของศนูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/การรับฟัง

ความคดิเห็น.html



28
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

ด าเนนิงาน/รายงาน

การวเิคราะหด์า้น

การเงนิ ความเสีย่ง

และภารกจิหลักของ

องคก์ร/เว็บไซตศ์นูย์

คณุธรรม

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูการ

ตรวจสอบทางการเงนิของ

ศนูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/ผลการ

ด าเนนิงาน/การ

วเิคราะหด์า้น

การเงนิ-ความเสีย่ง-

และภารกจิหลัก.html

29
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมณ์

องคก์รคณุธรรมของ

ศนูยค์ณุธรรม/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

การแสดงเจตจ านงเพือ่เป็น

แนวปฏบิัตขิองผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

moralcenter.or.th/im

ages/ประกาศ

เจตนารมณ์องคก์ร

คณุธรรมของศนูย์

คณุธรรม.pdf

30
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขา่วสาร/ขา่วจัดซือ้

จัดจา้ง/เว็บไซตศ์นูย์

คณุธรรม

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจัดซือ้จัดจา้งตัง้แตต่น้

ทางจนจบกระบวนการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ttps://www.moralcen

ter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/

news/purchase-

news.html

31
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม

 (องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E-Service/เครือ่งมอื

สง่เสรมิพัฒนา

องคก์รคณุธรรม/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่เป็นเครือ่งมอืใหอ้งคก์ร

คณุธรรมใชใ้นการประเมนิ

และพัฒนาองคก์รสูม่าตรฐาน

องคก์รคณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/มาตรฐาน

คณุธรรม/เครือ่งมอื

สง่เสรมิ-พัฒนา

องคก์รคณุธรรม.html

ประกอบดว้ย แบบส ารวจ

โรงเรยีน ธรรมนูญชมุชน 

แบบส ารวจกองทนุสวสัดกิาร

 และแบบส ารวจโรงพยาบาล

32
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยา

สรินิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
เป็นชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งทกุข์ ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sac.or.th

33
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยา

สรินิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแสดงความ

คดิเห็น

เพือ่เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่ม

ในการใหค้วามคดิเห็น

เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sac.or.th

34
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยา

สรินิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ e-service 

เสนอคัดเลอืกรายชือ่

หนังสอืวชิาการ

เพือ่เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่ม

ในการคัดเลอืกหนังสอืเพือ่ให ้

บรกิารภายในหอ้งสมดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sac.or.t

h/library/purchaseb

ook

ใหป้ระชาชนสามารถเสนอ

รายชือ่หนังสอืวชิาการทีต่อ้ง

ใหม้ไีวบ้รกิารในหอ้งสมดุ 

เพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการ

ใชง้าน ลดงบประมาณการ

จัดซือ้หนังสอื สามารถ

จัดซือ้หนังสอืไดต้รงตาม

ความตอ้งการ

http://www.sac.or.th/
http://www.sac.or.th/
https://www.sac.or.th/library/purchasebook
https://www.sac.or.th/library/purchasebook
https://www.sac.or.th/library/purchasebook


35
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยา

สรินิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ e-service จอง

หอ้งประชมุส าหรับ

บคุคลภายนอก

เพือ่ใหบ้รกิารตรวจสอบ

สถานะของหอ้งประชมุ ลด

การใชอ้ านาจตัดสนิใจของ

เจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sac.or.t

h/library/room

ใหป้ระชาชนสามารถ

ตรวจสอบสถานะของหอ้ง

ประชมุ สามารถขอจองใช ้

หอ้งประชมุโดยไมม่ี

คา่ใชจ้า่ย ลดอ านาจการ

ตัดสนิใจของเจา้หนา้ที ่ลด

การเลอืกปฏบิัตใินการ

ใหบ้รกิารใชห้อ้งประชมุ

36
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติพัฒน

ศลิป์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ส าหรับใชใ้นการป้องกนัและ

แกปั้ญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th

/index.php/th/comm

ent

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซต์

37
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติพัฒน

ศลิป์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

เพือ่เป็นแสวทางปฏบิัตใินการ

ด าเนนิการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th

/index.php/th/2020-

04-13-04-32-36/no-

corruption/no-

corruption1-1

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซต์

38
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้

เบาะแสการทจุรติ

เจา้หนา้ทีรั่ฐทาง

เว็บไซต์

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส

การทจุรติจากสมาชกิ

เครอืขา่ยการป้องกนั  และเฝ้า

ระวงัการทจุรติ และประชาชน

ท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://complain.m-

culture.go.th/mocwe

b/login.html

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตก์ระทรวง

วฒันธรรม

39
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรร

มรว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการก ากบั

ดแูลองคก์ารทีด่ขีอง

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัย

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตริาชการของ

ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัยมรีะบบการบรหิารจัดการ

ทีด่ ีมคีวามชัดเจนโปรง่ใส มี

คณุธรรม จรยิธรรมและธรร

มาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/dqNTU

40
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรร

มรว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุธรรม

และความโปรง่ใส

ของส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัย

เพือ่ใหส้าธารณชนผูม้สีว่นได ้

เสยี และผูรั้บบรกิารมคีวาม

เชือ่มั่นตอ่การด าเนนิงานของ

ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/ruKP0

41
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรร

มรว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัยตระหนักและมคีวาม

มุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัตงิานให ้

โปรง่ใสยดึมั่นในคณุธรรม

ปลอดจากการทจุรติประพฤติ

มชิอบจงึไดจั้ดท ามาตรการ

ป้องกนัการรับสนิบนเพือ่เป็น

แนวทางปฏบิัตใินการป้องกนั

การรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/lGIQ9

https://www.sac.or.th/library/room
https://www.sac.or.th/library/room


42
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรร

มรว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตแิละ

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัย

เพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบในสว่นราชการโดย

มุง่เนน้การสรา้งธรรมาภบิาล

ในการบรหิารงาน และ

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทกุ

ภาคสว่นในการตรวจสอบ 

เพือ่สกดักัน้มใิหเ้กดิการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/iuC26

43
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรร

มรว่มสมัย

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใส 

(ITA)

เพือ่ยกระดับคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/blBC8

44
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรร

มรว่มสมัย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

และชอ่งทางการรับ

ฟังความคดิเห็น

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางในการรับฟัง

ความคดิเห็น หรอืเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ ของส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
shorturl.at/bgl37

shorturl.at/eipFI

45
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร์

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้น

การด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or

.th/assets/upload/pro

cur/1620112998_445

560947@2x.pdf

46
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร์

 (องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับฟังความ

คดิเห็นและรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้น

การด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.fapot.or

.th/main/contact

47
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร์

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่น

รว่มแสดงความ

คดิเห็นและตรวจสอบ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้น

การด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or

.th/assets/upload/pro

cur/1592191854_138

1144060@2x.pdf

48
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร์

 (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่น าผลการประเมนิ ITA ปี 

63 มาปรับปรงุกระบวนการ

ท างานใหค้วามโปรง่ใสมาก

ยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or

.th/assets/upload/pro

cur/1618892335_111

7492810@2x.pdf


