
# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่ประชาสมัพันธ ์และ

รณรงคก์ารปลกู

จติส านกึตอ่ตา้นการ

ทจุรติในองคก์ร ผา่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ

พัฒนารปูแบบการด าเนนิงาน 

ฐานขอ้มลูการเผยแพรก่าร

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ และสรา้งจติส านกึการ

ตอ่ตา้นการทจุรติใหก้บั

บคุลากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drive.google.c

om/drive/folders/1RB

qDVWZ-a3J-

gA54_Kgl8hkDcts3Lv8

3?usp=sharing

2
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

ประกาศยกยอ่งเชดิชู

เกยีรตผิูป้ระพฤตติน

เป็นแบบอยา่งทีด่ขีอง

กรมการศาสนา จาก

ผลโหวตบคุลากร

ดเีดน่ประจ าเดอืน

สรา้งแรงจงูใจ กระตุน้จติส านกึ

 สง่เสรมิ สนับสนุนให ้

บคุลากรตอ่ตา้นการทจุรติ 

รักษาจรรยาบรรณในตนเอง

และระเบยีบวนัิยขา้ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/

gallery/category/perso

nnel-in-morality

3
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดใหบ้รกิารศนูย์

ขอ้มลูขา่วสาร 

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/

สะดวกตอ่การ

ประชาสมัพันธ ์

เผยแพรอ่งคค์วามรู ้

การตดิตอ่ขอขอ้มลู 

และลดการพบเจอกนั

ระหวา่งผูข้ออนุญาต 

เพือ่เป็นการลดสนิบน 

โดยศนูยร์วบรวมขอ้มลู

เพือ่ตดิตอ่ราชการเป็น

ความรว่มมอืกบั

ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(องคก์ารมหาชน)

4
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

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

ของกรมการศาสนา

5
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การด าเนนิการเพือ่

จัดการความเสีย่งการ

ทจุรติ และแผนการ

บรหิารความเสีย่ง

ประจ าปี

จัดท าแผนการประเมนิความ

เสีย่งประจ าปี เพือ่จัดการความ

เสีย่งการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/

news-

center/category/publi

sh-download

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

ของกรมการศาสนา

6
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/comp

laints

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

ของกรมการศาสนา



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

7
กระทรวง

วฒันธรรม

กรมการ

ศาสนา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางส าหรับการรับ

เรือ่งรอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน

มผีูด้แูลรับผดิชอบระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://cms-dra-

dev.sepplatform.com/

contact-us

เป็นการพัฒนา

กระบวนการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

การทจุรติใหส้ามารถ

ด าเนนิการไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว

8
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.th

/th/cmsdetail-10-10-5-

7654.html

https://1th.me/bH5GP

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

ของกรมการศาสนา

9
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

ศลิปากร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศมาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใส 7 

มาตรการ

ใชเ้ป็นเครือ่งมอืเผยแพร์

ความรูแ้ละแนวทางในการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้ภายใน

หน่วยงานตา่งๆใหก้บับคุลากร

ในสงักดักรมศลิปากรทีอ่าจจะ

ด าเนนิการโดยเจตนาหรอืไม่

เจตนากระท าความผดิรวมทัง้

เป็นการสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจทีถ่กูตอ้งใหก้บั

ประชาชนในการตรวจสอบ

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ตา่งๆในสงักดักรมศลิปากร

และทราบชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนทัง้ในสว่นของเรือ่ง

รอ้งเรยีนท่ัวไปและเรือ่ง

รอ้งเรยีน เฉพาะดา้นการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.

go.th/uploads/tinymc

e/source/1/01main-

ITA/64/o42.pdf

10
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

ศลิปากร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง 

"สจุรติตามรอยพ่อ 

ขอท าดเีพือ่แผน่ดนิ" 

และ ประกาศปฎญิญา 

"ขับเคลือ่นกรม

ศลิปากรเป็นองคก์ร

คณุธรรม"

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.

go.th/uploads/tinymc

e/source/1/01main-

ITA/64/o34.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

11
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

ศลิปากร
การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(ITA)ในสว่นของกรม

ศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.finearts.

go.th/main

12
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

ศลิปากร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเรือ่งท่ัวไป

ของกรมศลิปากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.finearts.

go.th/uploads/tinymc

e/source/1/01main-

ITA/64/o29.pdf

ผลสรปุของขอ้

รอ้งเรยีนจะด าเนนิการ

เผยแพรเ่มือ่ขอ้

รอ้งเรยีนได ้

ด าเนนิการมขีอ้ยตุถิงึ

ทีส่ดุแลว้

13
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

ศลิปากร

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

14
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

สง่เสรมิ

วฒันธรรม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

โปสเตอรร์ณรงคไ์มรั่บ

ของขวญั ของก านัล

ตามนโยบายป้องกนั

และตอ่ตา้นการทจุรติ

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมการ

ท างานทีโ่ปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.culture.go

.th/off_secretary/ewt_

dl_link.php?nid=858

15
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

สง่เสรมิ

วฒันธรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใส ในการ

จัดซือ้จัดจา้งของกรม

สง่เสรมิวฒันธรรม

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัดจา้งของ 

สวธ. เป็นไปดว้ยความสจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.culture.go

.th/off_secretary/ewt_

dl_link.php?nid=634

16
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

สง่เสรมิ

วฒันธรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิของ

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

เพือ่ใหป้ฏบิัตงิานเป็น

มาตรฐานเดยีวกนั
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.culture.go

.th/off_secretary/ewt_

dl_link.php?nid=633

17
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

สง่เสรมิ

วฒันธรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตราการใหผู้ม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มใน

การด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.culture.go

.th/off_secretary/ewt_

dl_link.php?nid=632

18
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

สง่เสรมิ

วฒันธรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการ

อนุญาตประกอบ

กจิการภาพยนตรแ์ละ

วดีทัิศน์

เพือ่อ านวยความสะดวกและ

ความโปรง่ใสในการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://movie.culture.g

o.th/web/

19
กระทรวง

วฒันธรรม

กรม

สง่เสรมิ

วฒันธรรม

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานการเชา่

ใชศ้นูยว์ฒันธรรมแหง่

ประเทศไทย

เพือ่อ านวยความสะดวกและ

ความโปรง่ใสในการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.tccbooki

ng.net/



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

20
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และ

สรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบส านักงานวา่

ดว้ยหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารรอ้งเรยีน

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 

ยตุธิรรม ตรวจสอบได ้และ

สง่เสรมิคุม้ครองคณุธรรม 

จรยิธรรมของเจา้หนา้ทีแ่ละ

บคุลากรของส านักงาน

กองทนุฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimedi

afund.or.th/ita-o29/

21
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และ

สรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าหลักเกณฑ์

การบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่สรา้งมาตรฐาน ในการ

คัดเลอืกบคุลากรขององคก์ร 

ระบบการประเมนิการเลือ่

ต าแหน่ง การเลือ่เงนิเดอืน 

ใหม้คีวามชัดเจน โปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimedi

afund.or.th/ita-o27/

22
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และ

สรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านง

สจุรติ และเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร

เพือ่เป็นนโยบายในการ

ด าเนนิงานของส านักงาน ใน

การประพฤต ิปฏบิัตขิณะ

ปฏบิัตหินาที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.thaimedi

afund.or.th/ita-o34/

https://www.thaimedi

afund.or.th/ita-o38/

23
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และ

สรา้งสรรค์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนปฏบิัต ิ

การป้องกนัการทจุรติ

ประจ าปี

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานของอค์

กร สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัและ

การปราบปรามการทจุรติ

นโยบายการก ากบัดแูล

องคก์ารทีด่ ีและหลักการ

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimedi

afund.or.th/ita-o39/

24
กระทรวง

วฒันธรรม

กองทนุ

พัฒนาสือ่

ปลอดภัย

และ

สรา้งสรรค์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การประกาศการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดุ

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ในการ

จัดซือ้จัดจา้ง และหน่วยงาน 

หรอืบคุคลภายนอก เขา้ถงึได ้

งา่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.thaimedi

afund.or.th/ita-o21/

25
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขา่วรับสมัครงานศนูย์

คณุธรรม/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เผยแพรข่า่วสารการสมัครงาน 

เพือ่แสดงถงึความโปรง่ใสใน

การสรรหาผูป้ฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/news/ขา่ว

รับสมัครงาน.html

เผยแพรข่า่วสาร

เกีย่วกบัการสมัครงาน

ตัง้แตต่น้ จนจบ

กระบวนการ

26
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(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/คณะผูบ้รหิาร.

html



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

27
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(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

28
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการ

ตดิตอ่สือ่สาร 

สอบถามผา่นเว็บไซต/์

chat with ศนูย์

คณุธรรม /เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถ

ตดิตอ่สือ่สารสอบถามขอ้มลู

กบัศนูยไ์ดโ้ดยตรง โดยมี

ระบบตอบค าถามอตัโนมัติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/เกีย่วกบั

องคก์ร/ค าถามทีพ่บ

บอ่ย-q-a.html

การตดิตอ่สือ่สารสอง

ทาง เป็นระบบถาม-

ตอบอตัโนมัต ิและการ

รวบรวมค าถามทีพ่บ

บอ่ย

29
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่เป็นชอ่งทางการตดิตอ่

กบัศนูยค์ณุธรรมทกุชอ่งทาง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/เกีย่วกบั

องคก์ร/ตดิตอ่เรา.html

30
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(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

ใหผู้ร้อ้งเรยีนสามารถ

กรอกรายละเอยีด

พฤตกิรรมการทจุรติ

ของบคุลากรของศนูย์

ไดอ้ยา่งครบถว้น

ตามทีก่ฎหมายก าหนด

31
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(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

32
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(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

วเิคราะหด์า้นการเงนิ-

ความเสีย่ง-และ

ภารกจิหลัก.html

33
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมณ์

องคก์รคณุธรรมของ

ศนูยค์ณุธรรม/

เว็บไซตศ์นูยค์ณุธรรม

การแสดงเจตจ านงเพือ่เป็น

แนวปฏบิัตขิองผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์ณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

moralcenter.or.th/ima

ges/ประกาศ

เจตนารมณ์องคก์ร

คณุธรรมของศนูย์

คณุธรรม.pdf



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

34
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขา่วสาร/ขา่วจัดซือ้จัด

จา้ง/เว็บไซตศ์นูย์

คณุธรรม

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจัดซือ้จัดจา้งตัง้แตต่น้

ทางจนจบกระบวนการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ttps://www.moralcent

er.or.th/ศนูย์

คณุธรรม/

news/purchase-

news.html

35
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

คณุธรรม 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E-Service/เครือ่งมอื

สง่เสรมิพัฒนาองคก์ร

คณุธรรม/เว็บไซต์

ศนูยค์ณุธรรม

เพือ่เป็นเครือ่งมอืใหอ้งคก์ร

คณุธรรมใชใ้นการประเมนิ

และพัฒนาองคก์รสูม่าตรฐาน

องคก์รคณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moralce

nter.or.th/มาตรฐาน

คณุธรรม/เครือ่งมอื

สง่เสรมิ-พัฒนา

องคก์รคณุธรรม.html

ประกอบดว้ย แบบ

ส ารวจโรงเรยีน 

ธรรมนูญชมุชน แบบ

ส ารวจกองทนุ

สวสัดกิาร และแบบ

ส ารวจโรงพยาบาล

36
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิ

ยาสรินิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน
เป็นชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งทกุข์ ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sac.or.th

37
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิ

ยาสรินิธร 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแสดงความ

คดิเห็น

เพือ่เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่ม

ในการใหค้วามคดิเห็น

เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sac.or.th

38
กระทรวง

วฒันธรรม

ศนูย์

มานุษยวทิ

ยาสรินิธร 

(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

ตรวจสอบสถานะของ

หอ้งประชมุ สามารถ

ขอจองใชห้อ้งประชมุ

โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ลด

อ านาจการตัดสนิใจ

ของเจา้หนา้ที ่ลดการ

เลอืกปฏบิัตใินการ

ใหบ้รกิารใชห้อ้งประชมุ

39
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติ

พัฒนศลิป์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน 

สถาบันบัณพติพัฒน

ศลิป์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิัต ิ

หนา้ทีข่องบคุลากร ใหเ้ป็นไป

ตามระบบคณุธรรม และความ

โปรง่ใสตามหลักธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th/i

ndex.php/th/2020-04-

13-04-32-36/no-

corruption7/no-

corruption7-

2/item/7602-2020-05-

08-07-33-26

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

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


# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

40
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติ

พัฒนศลิป์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิัตกิาร

ป้องกนัการทจุรติ

เพือ่เป็นกรอบด าเนนิโครงการ

กจิกรรมดา้นการป้องกนัการ

ทจุรติใหบ้รรลเุป้าหมายที

ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th/i

ndex.php/th/2020-04-

13-04-32-36/no-

corruption6/no-

corruption6-1

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

41
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติ

พัฒนศลิป์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ส าหรับใชใ้นการป้องกนัและ

แกปั้ญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.bpi.ac.th/i

ndex.php/th/comment

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

42
กระทรวง

วฒันธรรม

สถาบัน

บัณฑติ

พัฒนศลิป์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

เพือ่เป็นแสวทางปฏบิัตใินการ

ด าเนนิการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.bpi.ac.th/i

ndex.php/th/2020-04-

13-04-32-36/no-

corruption/no-

corruption1-1

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทางเว็บไซต์

43
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วง

วฒันธรรม

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืเครอืขา่ยการ

ป้องกนัการทจุรติ 

กระทรวงวฒันธรรม

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืเผยแพร่

องคค์วามรูเ้กีย่วกบั  แนวคดิ

การป้องกนั และปราบปราม

การทจุรติ   บทบาทของ

เครอืขา่ยการป้องกนัและเฝ้า

ระวงั          การทจุรติ ระเบยีบ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ป้องกนั และปราบปรามการ

ทจุรติ ชอ่งทางการรอ้งเรยีน   

 การทจุรติ ใชเ้ป็นสือ่ในการ

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ     

ใหแ้กผู่เ้ขา้อบรมเครอืขา่ย

การป้องกนัและเฝ้าระวงั การ

ทจุรติ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

ขยายผล               ในระดับ

พืน้ที ่รวมทัง้เพือ่เผยแพรใ่หผู้ ้

มสีว่นเกีย่วขอ้งน าไปใช ้

ประโยชน์ในการด าเนนิงาน

ตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ew

t_news.php?nid=340&

filename=index

เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดท้างเว็บไซต์

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

44
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วง

วฒันธรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ และ

แนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีน กรณี

เกดิการทจุรติตอ่

หนา้ทีห่รอืประพฤต ิ   

มชิอบของเจา้หนา้ที่

ในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

เพือ่ใชเ้ป็นแนวปฏบิัตกิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน       การ

ทจุรติ และประสาน ตดิตาม

อยา่งตอ่เนื่อง          จนไดข้อ้

ยตุ ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ew

t_dl_link.php?nid=218

เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดท้างเว็บไซต์

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม

45
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วง

วฒันธรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและ   ความ

โปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน     จ านวน 

2 ฉบับ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางขับเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ew

t_news.php?nid=310&

filename=index

https://www.m-

culture.go.th/acoc/ew

t_news.php?nid=376&

filename=index

เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดท้างเว็บไซต์

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม

46
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วง

วฒันธรรม

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่ประชาสมัพันธ์

เกีย่วกบัการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ และการ

สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม

เพือ่สรา้งความตระหนักรู ้

เกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ และการ

สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m-cultur

e.go.th/acoc/ 

อยูใ่นหัวขอ้ องค์

ความรู ้และคลัง 

Infographic

เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดท้างเว็บไซต์

ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้น

การทจุรติ กระทรวง

วฒันธรรม

47
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทร

วง

วฒันธรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส

การทจุรติเจา้หนา้ที่

รัฐทางเว็บไซต์

เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส

การทจุรติจากสมาชกิ

เครอืขา่ยการป้องกนั  และเฝ้า

ระวงัการทจุรติ และประชาชน

ท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://complain.m-

culture.go.th/mocweb

/login.html

เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดท้างเว็บไซต์

กระทรวงวฒันธรรม

48
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธ

รรมรว่ม

สมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสของ

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย

เพือ่ใหส้าธารณชนผูม้สีว่นได ้

เสยี และผูรั้บบรกิารมคีวาม

เชือ่มั่นตอ่การด าเนนิงานของ

ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/ruKP0



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

49
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธ

รรมรว่ม

สมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่ม

สมัยตระหนักและมคีวาม

มุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัตงิานให ้

โปรง่ใสยดึมั่นในคณุธรรม

ปลอดจากการทจุรติประพฤติ

มชิอบจงึไดจั้ดท ามาตรการ

ป้องกนัการรับสนิบนเพือ่เป็น

แนวทางปฏบิัตใินการป้องกนั

การรับสนิบน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/lGIQ9

50
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธ

รรมรว่ม

สมัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตแิละ

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ส านักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย

เพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบในสว่นราชการโดย

มุง่เนน้การสรา้งธรรมาภบิาล

ในการบรหิารงาน และ

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทกุ

ภาคสว่นในการตรวจสอบ 

เพือ่สกดักัน้มใิหเ้กดิการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/iuC26

51
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธ

รรมรว่ม

สมัย

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใส (ITA)

เพือ่ยกระดับคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน shorturl.at/blBC8

52
กระทรวง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ศลิปวฒันธ

รรมรว่ม

สมัย

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

53
กระทรวง

วฒันธรรม

หอ

ภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เปิดเผยขอ้มลูแผน

ป้องกนัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้น

การด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or.

th/assets/upload/proc

ur/1619002474_1610

909939@2x.pdf

54
กระทรวง

วฒันธรรม

หอ

ภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้น

การด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fapot.or.

th/assets/upload/proc

ur/1620112998_4455

60947@2x.pdf

55
กระทรวง

วฒันธรรม

หอ

ภาพยนตร ์

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับฟังความ

คดิเห็นและรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารดา้น

การด าเนนิงานทีส่ าคัญเพือ่

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.fapot.or.

th/main/contact



# กระทรวง

ชือ่

หน่วยงาน 

(ระดับกรม)

ประเภทเครือ่งมอื
ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

56
กระทรวง

วฒันธรรม

หอ

ภาพยนตร ์

(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/proc

ur/1592191854_1381

144060@2x.pdf

57
กระทรวง

วฒันธรรม

หอ

ภาพยนตร ์

(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/proc

ur/1618892335_1117

492810@2x.pdf


