
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

1
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่ประชาสมัพันธ ์และ

รณรงคก์ารปลกูจติส านกึ

ตอ่ตา้นการทจุรติในองคก์ร 

ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ

พัฒนารปูแบบการด าเนนิงาน 

ฐานขอ้มลูการเผยแพรก่าร

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

 และสรา้งจติส านกึการตอ่ตา้น

การทจุรติใหก้บับคุลากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drive.google.com/driv

e/folders/1RBqDVWZ-a3J-

gA54_Kgl8hkDcts3Lv83?usp=s

haring

2
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

ประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ

ผูป้ระพฤตตินเป็นแบบอยา่ง

ทีด่ขีองกรมการศาสนา จาก

ผลโหวตบคุลากรดเีดน่

ประจ าเดอืน

สรา้งแรงจงูใจ กระตุน้จติส านกึ 

สง่เสรมิ สนับสนุนใหบ้คุลากร

ตอ่ตา้นการทจุรติ รักษา

จรรยาบรรณในตนเองและ

ระเบยีบวนัิยขา้ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/gallery/

category/personnel-in-

morality

3
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการวเิคราะหผ์ลการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายในหน่วยงาน

ทบทวนปัญหาและอปุสรรคใน

การปฏบิัตงิานอยา่งเป็นระบบ 

เนน้การพัฒนาและปรับปรงุ 

คณุภาพและมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารไดโ้ดยสะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://1th.me/UxfZl

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

4
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดใหบ้รกิารศนูยข์อ้มลู

ขา่วสาร กรมการศาสนา 

และศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ (คูม่อืการ

อนุมัต ิอนุญาต ของกรมการ

ศาสนา)

รวบรวมขอ้มลูขา่วสาร ประกาศ 

เอกสาร คูม่อืบรกิารประชาชน 

(อนุมัต ิอนุญาต) และองคค์วามรู ้

ตา่ง ๆ ของกรมการศาสนา เพือ่

เผยแพรต่อ่สาธารณะ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/news-

center

https://www.info.go.th/

สะดวกตอ่การประชาสมัพันธ์

 เผยแพรอ่งคค์วามรู ้การ

ตดิตอ่ขอขอ้มลู และลดการ

พบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

อนุญาต เพือ่เป็นการลด

สนิบน โดยศนูยร์วบรวม

ขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่ราชการ

เป็นความรว่มมอืกบั

ส านักงานพัฒนารัฐบาล

ดจิทัิล (องคก์ารมหาชน)

5
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการ

ทจุรติ

จัดท าแผน การก ากบัตดิตาม 

และรายงานผลการด าเนนิการ

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/news-

center/category/dra-project

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

6
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา เครือ่งมอือืน่ ๆ

การด าเนนิการเพือ่จัดการ

ความเสีย่งการทจุรติ และ

แผนการบรหิารความเสีย่ง

ประจ าปี

จัดท าแผนการประเมนิความ

เสีย่งประจ าปี เพือ่จัดการความ

เสีย่งการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/news-

center/category/publish-

download

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

7
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

มขีอ้มลูรายละเอยีดการ

ปฏบิัตงิาน ขัน้ตอนการรอ้งเรยีน 

สว่นงานทีรั่บผดิชอบ เพือ่แสดง

ความคดิเห็นและใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/news-

center/category/complaints

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

8
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางส าหรับการรับเรือ่ง

รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน

มผีูด้แูลรับผดิชอบระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/contact-

us

เป็นการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

การทจุรติใหส้ามารถ

ด าเนนิการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

9
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมการศาสนา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านงสจุรติและ

ประกาศนโยบายกรมการ

ศาสนาเพือ่พัฒนาหน่วยงาน

ใหม้คีณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

สรา้งแรงจงูใจ กระตุน้จติส านกึ 

สง่เสรมิ สนับสนุนใหบ้คุลากร

ตอ่ตา้นการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dra.go.th/th/cms

detail-10-10-5-7654.html

https://1th.me/bH5GP

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซตข์องกรมการ

ศาสนา

10
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความโปรง่ใส 7

 มาตรการ

ใชเ้ป็นเครือ่งมอืเผยแพรค์วามรู ้

และแนวทางในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติทีอ่าจ

เกดิขึน้ภายในหน่วยงานตา่งๆ

ใหก้บับคุลากรในสงักดักรม

ศลิปากรทีอ่าจจะด าเนนิการโดย

เจตนาหรอืไมเ่จตนากระท า

ความผดิรวมทัง้เป็นการสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

ใหก้บัประชาชนในการตรวจสอบ

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ตา่งๆในสงักดักรมศลิปากรและ

ทราบชอ่งทางการรอ้งเรยีนทัง้

ในสว่นของเรือ่งรอ้งเรยีนท่ัวไป

และเรือ่งรอ้งเรยีน เฉพาะดา้น

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.go.th/up

loads/tinymce/source/1/01ma

in-ITA/64/o42.pdf

11
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง "สจุรติ

ตามรอยพ่อ ขอท าดเีพือ่

แผน่ดนิ" และ ประกาศ

ปฎญิญา "ขับเคลือ่นกรม

ศลิปากรเป็นองคก์รคณุธรรม"

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.go.th/up

loads/tinymce/source/1/01ma

in-ITA/64/o34.pdf

12
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)ในสว่นของกรม

ศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.finearts.go.th/m

ain

13
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเรือ่งท่ัวไปของกรม

ศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.go.th/up

loads/tinymce/source/1/01ma

in-ITA/64/o29.pdf

ผลสรปุของขอ้รอ้งเรยีนจะ

ด าเนนิการเผยแพรเ่มือ่ขอ้

รอ้งเรยีนไดด้ าเนนิการมขีอ้

ยตุถิงึทีส่ดุแลว้



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

14
กระทรวง

วฒันธรรม
กรมศลิปากร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของกรม

ศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.go.th/up

loads/tinymce/source/1/01ma

in-ITA/64/o30.pdf

15
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมสง่เสรมิ

วฒันธรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการอนุญาต

ประกอบกจิการภาพยนตร์

และวดีทัิศน์

เพือ่อ านวยความสะดวกและ

ความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน

ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://movie.culture.go.th/we

b/

16
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมสง่เสรมิ

วฒันธรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการเชา่ใชศ้นูย์

วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย

เพือ่อ านวยความสะดวกและ

ความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน

ของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.tccbooking.net/

17
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุพัฒนา

สือ่ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงานวา่ดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร

รอ้งเรยีน

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส ยตุธิรรม

 ตรวจสอบได ้และสง่เสรมิ

คุม้ครองคณุธรรม จรยิธรรมของ

เจา้หนา้ทีแ่ละบคุลากรของ

ส านักงานกองทนุฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimediafund.o

r.th/ita-o29/

18
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุพัฒนา

สือ่ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ E-service

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก รวดเร็ว

ในการบรหิารจัดการโครงการ 

ของผูรั้บทนุ ลดการใชเ้อกสาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimediafund.o

r.th/grant-processes/

19
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุพัฒนา

สือ่ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

เครือ่งมอือืน่ ๆ

กระบวนการท างานของ

กองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภัย

และสรา้งสรรค ์(BPI)

เพือ่ใหป้รับปรงุ พัฒนานา

ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

ของกองทนุ โดยการเนน้ลด

ตน้ทนุ เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท างาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimediafund.o

r.th/ita-o10/

20
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุพัฒนา

สือ่ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าหลักเกณฑก์าร

บรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บคุคล

เพือ่สรา้งมาตรฐาน ในการ

คัดเลอืกบคุลากรขององคก์ร 

ระบบการประเมนิการเลือ่

ต าแหน่ง การเลือ่เงนิเดอืน ใหม้ี

ความชัดเจน โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimediafund.o

r.th/ita-o27/

21
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุพัฒนา

สือ่ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านงสจุรติ 

และเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร

เพือ่เป็นนโยบายในการ

ด าเนนิงานของส านักงาน ในการ

ประพฤต ิปฏบิัตขิณะปฏบิัตหินาที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.thaimediafund.o

r.th/ita-o34/

https://www.thaimediafund.o

r.th/ita-o38/

22
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุพัฒนา

สือ่ปลอดภัย

และสรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติประจ าปี

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานของอคก์ร 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิา่

ดว้ยการป้องกนัและการ

ปราบปรามการทจุรตินโยบาย

การก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ีและ

หลักการบรหิารกจิการบา้นเมอืง

ทีด่ ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimediafund.o

r.th/ita-o39/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

23
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการด าเนนิงาน/

รายงานประจ าปี/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่รายงานผลการปฏบิัตงิาน

ทัง้ดา้นการปฏบิัตกิารและการ

บรหิารจัดการตลอดทัง้ปีของ

ศนูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/ผลการ

ด าเนนิงาน/รายงานประจ าปี.

html

24
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

E-Learning/หลักสตูรการ

อบรมดา้นการสง่เสรมิ

คณุธรรมออนไลน์ศนูย์

คณุธรรม/เว็บไซตศ์นูย์

คณุธรรม

เพือ่ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน

ท่ัวไปทีส่นใจเขา้รับการอบรม

ดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม โดย

ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ttps://www.moralcenter.or.th

/งานฝึกอบรม/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

25
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E-Service/Application Moral

 Touch/เว็บไซตศ์นูย์

คณุธรรม และ Application 

บน Mobile Phone

เพือ่ใหบ้รกิารองคค์วามรูด้า้น

คณุธรรมทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยแก่

ประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/สือ่สง่เสรมิคณุธรรม/

application-moral-touch.html

26
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขา่วรับสมัครงานศนูย์

คณุธรรม/เว็บไซตศ์นูย์

คณุธรรม

เผยแพรข่า่วสารการสมัครงาน 

เพือ่แสดงถงึความโปรง่ใสใน

การสรรหาผูป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/news/ขา่วรับ

สมัครงาน.html

เผยแพรข่า่วสารเกีย่วกบั

การสมัครงานตัง้แตต่น้ จน

จบกระบวนการ

27
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรับเรือ่ง/ชอ่งทางการ

ตดิตอ่ผูบ้รหิาร/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถ

ตดิตอ่สือ่สารกบัผูบ้รหิารได ้

โดยตรง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/โครงสรา้ง

องคก์ร/คณะผูบ้รหิาร.html

28
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขอ้มลูและประวตั ิ

คณะกรรมการศนูยค์ณุธรรม/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

การเปิดเผยขอ้มลูประวตัขิอง

กรรมการศนูยฯ์ เพือ่ความ

โปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/

คณะกรรมการศนูยค์ณุธรรม/

รายชือ่คณะกรรมการ.html

29
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร 

สอบถามผา่นเว็บไซต/์chat 

with ศนูยค์ณุธรรม /

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถ

ตดิตอ่สือ่สารสอบถามขอ้มลูกบั

ศนูยไ์ดโ้ดยตรง โดยมรีะบบ

ตอบค าถามอตัโนมัติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/เกีย่วกบั

องคก์ร/ค าถามทีพ่บบอ่ย-

q-a.html

การตดิตอ่สือ่สารสองทาง 

เป็นระบบถาม-ตอบอตัโนมัติ

 และการรวบรวมค าถามที่

พบบอ่ย

30
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่

ราชการ

เพือ่เป็นชอ่งทางการตดิตอ่กบั

ศนูยค์ณุธรรมทกุชอ่งทาง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/เกีย่วกบั

องคก์ร/ตดิตอ่เรา.html

31
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรับเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติ/ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่เป็นชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติตามกฎหมาย
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/รับเรือ่ง

รอ้งเรยีน.html

ใหผู้ร้อ้งเรยีนสามารถกรอก

รายละเอยีดพฤตกิรรมการ

ทจุรติของบคุลากรของศนูย์

ไดอ้ยา่งครบถว้นตามที่

กฎหมายก าหนด

32
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรับฟังความคดิเห็น/ชอ่ง

ทางการรับฟังความคดิเห็น/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่เป็นชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็นในการปฏบิัตงิานของ

ศนูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/การรับฟัง

ความคดิเห็น.html



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

33
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการด าเนนิงาน/

รายงานการวเิคราะหด์า้น

การเงนิ ความเสีย่งและ

ภารกจิหลักขององคก์ร/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูการ

ตรวจสอบทางการเงนิของศนูย์

คณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/ศนูยค์ณุธรรม/ผลการ

ด าเนนิงาน/การวเิคราะหด์า้น

การเงนิ-ความเสีย่ง-และ

ภารกจิหลัก.html

34
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมณ์องคก์ร

คณุธรรมของศนูยค์ณุธรรม/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

การแสดงเจตจ านงเพือ่เป็นแนว

ปฏบิัตขิองผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

moralcenter.or.th/images/

ประกาศเจตนารมณ์องคก์ร

คณุธรรมของศนูยค์ณุธรรม.pdf

35
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขา่วสาร/ขา่วจัดซือ้จัดจา้ง/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจัดซือ้จัดจา้งตัง้แตต่น้

ทางจนจบกระบวนการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ttps://www.moralcenter.or.th

/ศนูยค์ณุธรรม/

news/purchase-news.html

36
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูยค์ณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E-Service/เครือ่งมอืสง่เสรมิ

พัฒนาองคก์รคณุธรรม/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

เพือ่เป็นเครือ่งมอืใหอ้งคก์ร

คณุธรรมใชใ้นการประเมนิและ

พัฒนาองคก์รสูม่าตรฐานองคก์ร

คณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralcenter.or.t

h/มาตรฐานคณุธรรม/

เครือ่งมอืสง่เสรมิ-พัฒนา

องคก์รคณุธรรม.html

ประกอบดว้ย แบบส ารวจ

โรงเรยีน ธรรมนูญชมุชน 

แบบส ารวจกองทนุสวสัดกิาร

 และแบบส ารวจโรงพยาบาล

37
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยาสิ

รนิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งทกุข์ ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sac.or.th

38
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยาสิ

รนิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแสดงความคดิเห็น

เพือ่เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มใน

การใหค้วามคดิเห็นเกีย่วกบัการ

ใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sac.or.th

39
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยาสิ

รนิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ e-service เสนอ

คัดเลอืกรายชือ่หนังสอื

วชิาการ

เพือ่เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มใน

การคัดเลอืกหนังสอืเพือ่ให ้

บรกิารภายในหอ้งสมดุ

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

/purchasebook

ใหป้ระชาชนสามารถเสนอ

รายชือ่หนังสอืวชิาการที่

ตอ้งใหม้ไีวบ้รกิารใน

หอ้งสมดุ เพือ่ใหต้รงตาม

ความตอ้งการใชง้าน ลด

งบประมาณการจัดซือ้

หนังสอื สามารถจัดซือ้

หนังสอืไดต้รงตามความ

ตอ้งการ

40
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิยาสิ

รนิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบ e-service จองหอ้ง

ประชมุส าหรับบคุคลภายนอก

เพือ่ใหบ้รกิารตรวจสอบสถานะ

ของหอ้งประชมุ ลดการใช ้

อ านาจตัดสนิใจของเจา้หนา้ที่

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

/room

ใหป้ระชาชนสามารถ

ตรวจสอบสถานะของหอ้ง

ประชมุ สามารถขอจองใช ้

หอ้งประชมุโดยไมม่ี

คา่ใชจ้า่ย ลดอ านาจการ

ตัดสนิใจของเจา้หนา้ที ่ลด

การเลอืกปฏบิัตใินการ

ใหบ้รกิารใชห้อ้งประชมุ

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


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

41
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติพัฒน

ศลิป์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน สถาบันบัณพติ

พัฒนศลิป์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิัต ิ

หนา้ทีข่องบคุลากร ใหเ้ป็นไป

ตามระบบคณุธรรม และความ

โปรง่ใสตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th/index.p

hp/th/2020-04-13-04-32-

36/no-corruption7/no-

corruption7-2/item/7602-

2020-05-08-07-33-26

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซต์

42
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติพัฒน

ศลิป์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการ

ทจุรติ

เพือ่เป็นกรอบด าเนนิโครงการ

กจิกรรมดา้นการป้องกนัการ

ทจุรติใหบ้รรลเุป้าหมายทกี าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th/index.p

hp/th/2020-04-13-04-32-

36/no-corruption6/no-

corruption6-1

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซต์
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กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติพัฒน

ศลิป์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นแสวทางปฏบิัตใินการ

ด าเนนิการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th/index.p

hp/th/2020-04-13-04-32-

36/no-corruption/no-

corruption1-1

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทางเว็บไซต์

44
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืเครอืขา่ยการป้องกนั

การทจุรติ กระทรวงวฒันธรรม

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืเผยแพร่

องคค์วามรูเ้กีย่วกบั  แนวคดิการ

ป้องกนั และปราบปรามการทจุรติ

   บทบาทของเครอืขา่ยการ

ป้องกนัและเฝ้าระวงั          การ

ทจุรติ ระเบยีบกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนั และ

ปราบปรามการทจุรติ ชอ่ง

ทางการรอ้งเรยีน    การทจุรติ ใช ้

เป็นสือ่ในการสรา้งความรู ้ความ

เขา้ใจ     ใหแ้กผู่เ้ขา้อบรม

เครอืขา่ยการป้องกนัและเฝ้าระวงั

 การทจุรติ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน

การขยายผล               ในระดับ

พืน้ที ่รวมทัง้เพือ่เผยแพรใ่หผู้ม้ ี

สว่นเกีย่วขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์

ในการด าเนนิงานตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ewt_news.

php?nid=340&filename=index

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตศ์นูยป์ฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม

45
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ และแนวทาง

ปฏบิัตเิกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน กรณีเกดิการ

ทจุรติตอ่หนา้ทีห่รอืประพฤต ิ

   มชิอบของเจา้หนา้ทีใ่น

สงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงวฒันธรรม

เพือ่ใชเ้ป็นแนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน       การทจุรติ 

และประสาน ตดิตามอยา่ง

ตอ่เนื่อง          จนไดข้อ้ยตุ ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ewt_dl_lin

k.php?nid=218

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตศ์นูยป์ฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

46
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และ   ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน     จ านวน 2 ฉบับ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางขับเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ewt_news.

php?nid=310&filename=index

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ewt_news.

php?nid=376&filename=index

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตศ์นูยป์ฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม

47
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่ประชาสมัพันธเ์กีย่วกบั

การป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ และการสง่เสรมิ

คณุธรรม จรยิธรรม

เพือ่สรา้งความตระหนักรู ้

เกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ และการ

สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-culture.go.th/

acoc/ 

อยูใ่นหัวขอ้ องคค์วามรู ้และ

คลัง Infographic

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตศ์นูยป์ฏบิัตกิาร

ตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม

48
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้

เบาะแสการทจุรติเจา้หนา้ที่

รัฐทางเว็บไซต์

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการ

ทจุรติจากสมาชกิเครอืขา่ยการ

ป้องกนั  และเฝ้าระวงัการทจุรติ 

และประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://complain.m-

culture.go.th/mocweb/login.h

tml

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้

ทางเว็บไซตก์ระทรวง

วฒันธรรม
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กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรม

รว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการก ากบัดแูล

องคก์ารทีด่ขีองส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตริาชการของ

ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัยมรีะบบการบรหิารจัดการทีด่ี

 มคีวามชัดเจนโปรง่ใส มี

คณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิ

บาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/dqNTU

50
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรม

รว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย

เพือ่ใหส้าธารณชนผูม้สีว่นไดเ้สยี

 และผูรั้บบรกิารมคีวามเชือ่มั่น

ตอ่การด าเนนิงานของส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/ruKP0
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กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรม

รว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการรับสนิบน

ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัยตระหนักและมคีวามมุง่มั่นที่

จะปฏบิัตงิานใหโ้ปรง่ใสยดึมั่น

ในคณุธรรมปลอดจากการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบจงึไดจั้ดท า

มาตรการป้องกนัการรับสนิบน

เพือ่เป็นแนวทางปฏบิัตใินการ

ป้องกนัการรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/lGIQ9



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

52
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรม

รว่มสมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตแิละมาตรการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย

เพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ในสว่นราชการโดยมุง่เนน้การ

สรา้งธรรมาภบิาลในการ

บรหิารงาน และสง่เสรมิการมี

สว่นรว่มจากทกุภาคสว่นในการ

ตรวจสอบ เพือ่สกดักัน้มใิหเ้กดิ

การทจุรติประพฤตมิชิอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/iuC26
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กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรม

รว่มสมัย

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใส (ITA)

เพือ่ยกระดับคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/blBC8
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กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรม

รว่มสมัย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

 และชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่ใหม้ชีอ่งทางในการรับฟัง

ความคดิเห็น หรอืเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ของส านักงานศลิปวฒันธรรม

รว่มสมัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
shorturl.at/bgl37

shorturl.at/eipFI

55
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เปิดเผยขอ้มลูแผนป้องกนั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้นการ

ด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่ความ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or.th/asset

s/upload/procur/1619002474

_1610909939@2x.pdf

56
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้นการ

ด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่ความ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or.th/asset

s/upload/procur/1620112998

_445560947@2x.pdf

57
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับฟังความคดิเห็น

และรอ้งเรยีนการทจุรติ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้นการ

ด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่ความ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.fapot.or.th/main

/contact

58
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเปิดโอกาสให ้

ประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นรว่มแสดงความ

คดิเห็นและตรวจสอบ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้นการ

ด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่ความ

โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or.th/asset

s/upload/procur/1592191854

_1381144060@2x.pdf

59
กระทรวง

วฒันธรรม

หอภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่น าผลการประเมนิ ITA ปี 63 

มาปรับปรงุกระบวนการท างาน

ใหค้วามโปรง่ใสมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or.th/asset

s/upload/procur/1618892335

_1117492810@2x.pdf


