
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/

 ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, 

file แนบ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ
เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลูการ

จัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงาน

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของ

โรงเรยีนตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในและภายนอก ไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m

wit.ac.th/procu

rements/

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดผ้า่นทางเว็บไซต์

หลักของโรงเรยีน

2
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลู

รายงานผลการ

ประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานตามค ารับรอง

การปฎบิัตงิาน

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของ

โรงเรยีนตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในและภายนอก ไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m

wit.ac.th/corpo

rate-

governance/as

sessment/

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดผ้า่นทางเว็บไซต์

หลักของโรงเรยีน

3
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรผ่ลการ

ส ารวจความพงึพอใจ

เกีย่วกบัคณุภาพการ

ใหบ้รกิารของโรงเรยีน

ส ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัการ

ใหบ้รกิารเพือ่พัฒนาการใหบ้รกิาร

ของโรงเรยีน และเผยแพรข่อ้มลูให ้

ประชาชนท่ัวไปรับทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m

wit.ac.th/corpo

rate-

governance/as

sessment/

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดผ้า่นทางเว็บไซต์

หลักของโรงเรยีน

4
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร e-service 

ในกจิกรรมสรรหาและ

คัดเลอืกนักเรยีน

เพิม่ความสะดวกและความท่ัวถงึใน

การใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://info.mwi

t.ac.th/

โรงเรยีนจะเปิดใหบ้รกิาร 

e-service ในขัน้ตอนการ

สมัคร ชว่งเดอืน ส.ค. ของ

แตล่ะปี และผูส้มัครสามารถ 

login เพือ่ตรวจสอบสถานะ

ของตนเองไดต้ลอดเวลา 

ทัง้นี้ กระบวนการสรรหาและ

คัดเลอืกนักเรยีน จะอยู่

ในชว่งเดอืน ส.ค. - ม.ีค. (ปี

ถัดไป)โดยประมาณ

5
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร e-service 

ในกจิกรรมการจัดอบรม

ทางวชิาการและ ICT 

ของงานบรกิารวชิาการ

เพิม่ความสะดวกและความท่ัวถงึใน

การใหบ้รกิาร ส าหรับผูส้นใจ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://ict.mwit.

ac.th/

เปิดใหบ้รกิารเฉพาะ

ชว่งเวลาทีม่กีารจัดกจิกรรม

6
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ทัง้ภายใน และภายนอก สามารถ

ตรวจสอบการปฏบิัตงิานของ

โรงเรยีนได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m

wit.ac.th/feedb

ack/

7
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่

สอบถาม/ใหข้อ้เสนอแนะ

เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิารสามารถ

สอบถามขอ้มลู / แจง้ขอ้มลูทีเ่ป็น

ประโยชน์หรอืขอ้เสนอแนะ ได ้

ตลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.m

wit.ac.th/about/

contact/

เพิม่ความสะดวกในการ

ตดิตอ่แกผู่ใ้ชบ้รกิาร

8
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

ทดสอบทาง

การศกึษา

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

แจง้ขอ้มลูผา่นเว็บไซต์

ของ สทศ.

- เพือ่ใหป้ระชาชน หรอืผูท้ีรั่บทราบ

ขอ้มลูตา่ง ๆ และประสงคจ์ะแจง้

ขอ้มลูหรอืรอ้งเรยีนสามารถแจง้

ผา่นระบบออนไลน์ได ้- เพือ่เป็นการ

เปิดชอ่งทางในการ แจง้ขอ้มลู

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ni

ets.or.th/th/cat

alog/view/132

https://www.mwit.ac.th/procurements/
https://www.mwit.ac.th/procurements/
https://www.mwit.ac.th/procurements/
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https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
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https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/assessment/
https://info.mwit.ac.th/
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https://ict.mwit.ac.th/
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https://www.niets.or.th/th/catalog/view/132
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/132


9
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสภายในหน่วยงาน

มาตรการปรับปรงุการด าเนนิงาน

ของ สสวท. ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้

 สง่เสรมิความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน และป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ita.ipst.ac

.

th/wp-content/

uploads/sites/7

7/2021/04/O42

-มาตรการ

สง่เสรมิ

คณุธรรมและ

ความโปรง่ใส

ภายใน

หน่วยงาน-ปี-

2564.pdf

มาตรการทีป่รับปรงุ

พัฒนาการด าเนนิงานของ 

สสวท. โดยการวเิคราะหก์าร

ด าเนนิงานปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และน ามาปรับปรงุ

 แกไ้ข ในปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร E-Service 

ของ สสวท.

เครือ่งมอืใหบ้รกิารประชาชนในการ

ใชบ้รกิารของ สสวท. ดา้นตา่ง ๆ 

ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ips

t.ac.th/e-

services

ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน โดย

ลดการใชด้ลุยพนิจิของ 

เจา้หนา้ที ่ประกอบดว้ย 

 - IPST Learning Space

 - คลังความรู ้Scimath.org

 - ระบบอบรมคร ูTeacher PD

 - ระบบการสอบออนไลน ์

Online Testing

 - PISA Thailand

 - IPST Book Store

 - ระบบการตรวจสอบ

เอกสารภายนอก
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์
เครือ่งมอืทีใ่หป้ระชาชน สามารถมี

ชอ่งทางในการรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ocs.ipst.a

c.th/main

ก าหนดแนวปฏบิัตใินการ

ด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีน

รอ้งทกุขท์ีช่ัดเจน และมี

ชอ่งทางในการรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุข ์ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

 - ระบบการรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุขอ์เิล็กทรอนกิส์

 - ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบลงทะเบยีนออนไลน์

ระบบส าหรับบคุคลภายนอก ในการ

ลงทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรม

ออนไลน์ของ สสวท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://eoffice.i

pst.ac.th/onlin

eregister/

ระบบส าหรับบคุคลภายนอก 

ในการลงทะเบยีนเขา้รว่ม

กจิกรรมออนไลน์ของ สสวท.

 เชน่ การลงทะเบยีนรว่มฟัง

การเสวนาวชิาการฯ โดย

สามารถลดการใชด้ลุยพนิจิ

ของเจา้หนา้ที ่และเป็นการ

ใหบ้รกิารทีเ่ทา่เทยีมกนั ไม่

เลอืกปฏบิัต ิ

https://www.ipst.ac.th/e-services
https://www.ipst.ac.th/e-services
https://www.ipst.ac.th/e-services
http://ocs.ipst.ac.th/main
http://ocs.ipst.ac.th/main
https://eoffice.ipst.ac.th/onlineregister/
https://eoffice.ipst.ac.th/onlineregister/
https://eoffice.ipst.ac.th/onlineregister/
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพรข่อ้มลู

การจัดซือ้จัดจา้งของ 

สสวท.

เครือ่งมอืในการเผยแพรข่อ้มลู

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้งของ 

สสวท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://2020.ipst

.ac.th/index.ph

p/procurement

เครือ่งมอืนี ้ท าใหป้ระชาชน 

หรอื ผูส้นใจ สามารถ

รับทราบขอ้มลูการจัดซือ้จัด

จา้งของ สสวท. ไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว และเป็น

ปัจจบุัน เป็นการแสดงถงึ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานดา้นการจัดซือ้จัด

จา้งของ สสวท.
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฏบิัตงิาน / 

คูม่อืการใหบ้รกิารทีม่ี

มาตรฐาน

เครือ่งมอืในการเผยแพรข่อ้มลู

เกีย่วกบัขัน้ตอนการใหบ้รกิารและ

ขัน้ตอนปฏบิัตงิานของ สสวท.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ita.ipst.ac

.th/all-

download/

เครือ่งมอืนี ้ท าใหป้ระชาชน 

หรอื ผูส้นใจ สามารถ

รับทราบขอ้มลู เป็นการ

แสดงถงึความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานในการ

ใหบ้รกิารทีเ่ทา่เทยีมกนั ไม่

เลอืกปฏบิัต ิและมกีาร

ปรับปรงุขัน้ตอนเพือ่ลด

ดลุพนิจิของเจา้หนา้ที่

15
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

โครงการพัฒนา

อจัฉรยิภาพทาง

วทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตร์

ระบบการคัดเลอืกนักเรยีนเขา้

โครงการพัฒนาอฉัรยิภาพฯ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://test.ipst.

ac.th/IPS.Regi

sterWeb/Home

ใหบ้รกิารในการรับสมัคร 

การสอบคัดเลอืก ประกาศ

ผลสอบ รวมทัง้มคีูม่อืและ

วดิโีอการใชง้านระบบ
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

สถาบัน

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบสือ่การสอน

ออนไลน ์Project-14

ระบบการสอนฉบับออนไลน์ดา้น

วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ

เทคโนโลย ีซึง่มเีนื้อหาครอบคลมุ

ทกุระดับชัน้ ทกุตัวชีว้ดั และผลการ

เรยีนรู ้ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://proj14.i

pst.ac.th/

ระบบทีเ่หมาะกบัครแูละ

นักเรยีน เพือ่ศกึษาและ

เตรยีมตัวกอ่นการเรยีนการ

สอน สามารถเรยีนรูไ้ดท้กุที่

 ทกุเวลา และก าหนดการ

เรยีนไดด้ว้ยตนเอง

17
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลู

ภาครัฐไดง้า่ยและสะดวก
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.inf

o.go.th/

เป็นความรว่มมอืกบั

ส านักงานพัฒนารัฐบาล

ดจิทัิล (องคก์ารมหาชน)

18
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ KSP Self-service

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา ขอขึน้

ทะเบยีน ขอตอ่อายใุบอนุญาตฯ ขอ

รับรองคณุวฒุทิางการศกึษา ขอรับ

รางวลัตา่งๆ ดว้ยตนเองแบบ

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/ksp201

8/ksp-

selfservice/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

19
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ KSP School

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา ขอหนังสอื

อนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีโดยไมม่ี

ใบอนุญาตฯ ขอตอ่อายฯุ และขอรับ

รางวลั ผา่นสถานศกึษาแบบ

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/ksp201

8/ksp-school/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

http://2020.ipst.ac.th/index.php/procurement
http://2020.ipst.ac.th/index.php/procurement
http://2020.ipst.ac.th/index.php/procurement
http://ita.ipst.ac.th/all-download/
http://ita.ipst.ac.th/all-download/
http://ita.ipst.ac.th/all-download/
http://test.ipst.ac.th/IPS.RegisterWeb/Home
http://test.ipst.ac.th/IPS.RegisterWeb/Home
http://test.ipst.ac.th/IPS.RegisterWeb/Home
https://proj14.ipst.ac.th/
https://proj14.ipst.ac.th/
https://www.info.go.th/
https://www.info.go.th/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ KSP Bundit

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา ขอขึน้

ทะเบยีนรับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพีทางการศกึษา ผา่นสถาบัน

ผลติครทูีค่รุสุภารับรองดว้ยระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์ไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/ksp201

8/uni-bundit/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการคน้หาสถาบัน

ผลติครทูีค่รุสุภาใหก้าร

รับรอง

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา คน้หา

รายชือ่สถาบันผลติครทูีไ่ดรั้บการ

รับรองจากครุสุภาไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/ksp201

8/cert-stdksp/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

22
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการตรวจสอบ

ขอ้มลูใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพี

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา ตรวจสอบ

ขอ้มลูใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

ใบอนุญาตปฏบิัตกิารสอน หนังสอื

อนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีทางการ

ศกึษาโดยไมม่ใีบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี ไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/service/

license_search

.php

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการตรวจสอบ

สถานะการจัดสง่

ใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษาสามารถ

ตรวจสอบสถานะการจัดสง่

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

ใบอนุญาตปฏบิัตกิารสอน หนังสอื

อนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีโดยไมม่ี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/service/

check_rc.php

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

24
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการคน้หาขอ้มลูผู ้

ไดรั้บรางวลัตา่งๆ ของ

ครุสุภา

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา สามารถ

คน้หาขอ้มลูผูไ้ดรั้บรางวลัตา่งๆ 

ของครุสุภาไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/service/

check_reward.

php

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

25
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการคน้หาขอ้มลู

การช าระคา่ธรรมเนียม

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา คน้หา

ขอ้มลูการช าระคา่ธรรมเนียมขึน้

ทะเบยีน ตอ่อายใุบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี ไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/service/

check_payme

nt.php

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

26
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการตรวจสอบ

ขอ้มลูการขอคนืเงนิ 

ตามประกาศ 7 ม.ีค. 62

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบุ

คลาการทางการศกึษา ตรวจสอบ

ขอ้มลูการขอคนืคา่ธรรมเนียมขึน้

ทะเบยีนใบอนุญาตฯครตูามประกาศ

 ณ วนัที ่7 มนีาคม 2562 ไดด้ว้ย

ตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://refund.ks

p.or.th/search.

php

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/
https://www.ksp.or.th/service/license_search.php
https://www.ksp.or.th/service/license_search.php
https://www.ksp.or.th/service/license_search.php
https://www.ksp.or.th/service/license_search.php
https://www.ksp.or.th/service/check_rc.php
https://www.ksp.or.th/service/check_rc.php
https://www.ksp.or.th/service/check_rc.php
https://www.ksp.or.th/service/check_reward.php
https://www.ksp.or.th/service/check_reward.php
https://www.ksp.or.th/service/check_reward.php
https://www.ksp.or.th/service/check_reward.php
https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php
https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php
https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php
https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php
http://refund.ksp.or.th/search.php
http://refund.ksp.or.th/search.php
http://refund.ksp.or.th/search.php
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Application “Khuru On 

Mobile“

๑. เพือ่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ประชาสมัพันธไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

สะดวก รวดเร็ว ทกุที ่ทกุเวลา

๒. ตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคล อาท ิ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

ตรวจสอบการเทยีบโอนความรู ้

ตรวจสอบผลการฝึกอบรม ฯลฯ 

เป็นตน้

๓. การแจง้เตอืนขอ้มลูขา่วสารที่

ส าคัญไปยังสมาชกิโดยตรง

๔. การท าแบบส ารวจหรอื

แบบสอบถามตา่งๆ จากทางครุสุภา

๕. รองรับและขยายผลการ

ตรวจสอบสถานะสวสัดกิารตา่งๆ

๖. ทราบขอ้มลูขา่วสารสทิธิ

ประโยชน์ตา่งๆ ทีภ่าครัฐและเอกชน

เขา้รว่มอกีมากมาย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

28
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งการ

รอ้งเรยีน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน

 และใหก้ารปฏบิัตงิานของ

ส านักงานเลขาธกิารครุสุภา

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเสมอภาค 

สามารถแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน 

ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

เขา้ถงึไดง้า่ย มขีัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิานถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์

ระเบยีบ กฎหมาย และประชาชน

ไดรั้บความพงึพอใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ks

p.or.th/ksp201

8/complaint/
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิาร

สภาการศกึษา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เครือ่งมอืการพัฒนา

องคก์ารตามระบบราชการ

1. เพือ่ยกระดับคณุภาพการบรหิาร 

จัดการใหเ้ทยีบเทา่มาตรฐานสากล 

โดยมุง่เนน้ใหห้น่วยงานราชการ

ปรับปรงุองคก์ารอยา่งรอบดา้นและ 

อยา่งตอ่เนื่องครอบคลมุทัง้ 7 ดา้น

2. เพือ่พัฒนาองคก์ารใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ ระดับพืน้ฐาน

3. เพือ่หาโอกาสในการปรับปรงุ

องคก์ร (OFI: opportunity of 

Improvement) อยา่งตอ่เนื่อง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://opdcoec

.kongoon.com/ 

http://www.one

c.go.th/th.php/p

age/category/C

AT0001195 

http://www.one

c.go.th/index.ph

p/page/category

/CAT0001163

- OEC บรกิารขอ้มลูระบบ

ราชการ 4.0

- การบรหิารทรัพยากรบคุคล

- การพัฒนาบคุลากร

https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิาร

สภาการศกึษา

เครือ่งมอือืน่ ๆ ระบบราชการ 4.0 สกศ.

1. เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานที่

เปิดเผยโปรง่ใสในการท างาน โดย

บคุคลภายนอกสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการหรอื

มกีารแบง่ปันขอ้มลูซึง่กนัและกนั

2. เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานดา้น

นโยบายการศกึษาของประเทศ มี

การท างานในเชงิรกุ มองไป

ขา้งหนา้ และตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน

3.เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานทีม่ขีดี

สมรรถนะสงูและปรับตัวเขา้สูส่ภาพ

ความเป็นส านักงานสมัยใหม ่

รวมทัง้ท าใหข้า้ราชการมคีวาม

ผกูพันตอ่การปฏบิัตริาชการและ

ปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

บทบาทของตน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://opdcoec

.kongoon.com/

http://www.one

c.go.th/th.php/p

age/category/C

AT0001195

http://www.one

c.go.th/index.ph

p/page/category

/CAT0001163

- OEC บรกิารขอ้มลูระบบ

ราชการ 4.0

- การบรหิารทรัพยากรบคุคล

- การพัฒนาบคุลากร
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

(สพฐ.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่นทาง

เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ob

ec.go.th/about/

contact
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การ

อาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งทกุข์

1. เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

ขอ้ผดิพลาดของทางเจา้หนา้ทีใ่น

หน่วยงานของรัฐ 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://pds.bncc

.ac.th/
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การ

อาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

ทจุรติ

1. เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติ

ในหน่วยงาน 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ

ไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://gg.gg/ur9

gd
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การ

อาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็น

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มกบั

บคุลากรของภาครัฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://gg.gg/ur9

g3
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การ

อาชวีศกึษา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

เงือ่นไขในการรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เพือ่ความเขา้ใจในการใชบ้รกิารได ้

งา่ยขึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://gg.gg/ur9

fy

36
กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การ

อาชวีศกึษา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

แนวทางการรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เพือ่ความเขา้ใจในการใชบ้รกิารได ้

งา่ยขึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://gg.gg/ur9

fp
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การ

อาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Q&A ชอ่งทางการตดิตอ่

ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกไดม้สีว่นรว่ม

ในการท างานและตดิตอ่หน่วยงาน

ไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.ve

c.go.th/
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

สวสัดกิาร

และสวสัดิ

ภาพครแูละ

บคุลากร

ทางการศกึษา

 (สกสค.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืปฏบิัตงิานเกีย่วกบั

เรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

ของส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง

ในการด าเนนิงานเกีย่วกบัเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ส าหรับผูบ้รหิาร

ทกุระดับชัน้ เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ 

และหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในสงักดั

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ

สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละ

บคุลากรทางการศกึษา โดยมุง่เนน้

ใหเ้ห็นถงึกระบวนการในทางปฏบิัต ิ

โดยสรปุ เขา้ใจงา่ย สามารถปฏบิัต ิ

ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

สอดคลอ้งกบัหลักการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีนโยบายของ

รัฐบาล และตอบสนองตอ่

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดเ้สยี

โดยรวม 

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

สวสัดกิาร

และสวสัดิ

ภาพครแูละ

บคุลากร

ทางการศกึษา

 (สกสค.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ของส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครู

และบคุลากรทางการศกึษา 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติภาครัฐ ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิาร

และสวสัดภิาพครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา จงึก าหนดมาตรการ

และแนวทางเกีย่วกบัการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน กรณีการทจุรติและ

ประพฤต ิมชิอบของส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://mail.goo

gle.com/mail/u/

1/?ogbl#inbox
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://gg.gg/uq

q1j

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลากร

และประชาชนใชร้อ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

คณุธรรมจรยิธรรม

เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การละเมดิคณุธรรมจรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://gg.gg/uq

q1x

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลากร

และประชาชนใชร้อ้งเรยีน

เรือ่งการละเมดิคณุธรรม

จรยิธรรม
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ

บคุลากรดเีดน่ “คนดี

ศักดิศ์รแีหง่ สป.”

๑. เพือ่ด าเนนิการสง่เสรมิ สนับสนุน

 และสรา้งขวญัก าลังใจใหบ้คุลากร

ในสงักดัส านักงานปลัด 

กระทรวงศกึษาธกิารผูป้ระพฤติ

ปฏบิัตตินตามหลักคณุธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภบิาล และ

สมควรเป็นแบบอยา่งทีด่ขีอง

บคุลากรในองคก์ร 

2. เพือ่พจิารณาคัดเลอืกบคุลากร

ในสงักดัส านักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิารทีส่มควรไดรั้บการยก

ยอ่งเชดิชเูกยีรตใิหเ้ป็นบคุลากร

ดเีดน่ “คนดศีักดิศ์รแีหง่ สป.”

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://gg.gg/uq

q6x

1. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร เกดิขวญั

ก าลังใจและไดรั้บการยกยอ่ง

เชดิชเูกยีรตใิหเ้ป็น “คนดี

ศักดิศ์รแีหง่ สป.” 

2. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร มจีติส านกึทีด่ ี

ในการประพฤตปิฏบิัตติน

ดว้ยหลักคณุธรรม จรยิธรรม 

และธรรมาภบิาล ในการท า

ความดเีพือ่ตนเองและ

สว่นรวมมากขึน้
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐาน

และประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

ส านักงาน และการประเมนิ ITA ยัง

ถอืเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีห่น่วยงาน

ภาครัฐท่ัวประเทศไดม้สีว่นรว่มกนั

สง่เสรมิ ใหก้ารบรหิารราชการของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นไปอยา่งมี

คณุธรรมและความโปรง่ใส และ

สง่ผลใหก้ารทจุรติในภาพรวม ของ

ประเทศลดนอ้ยลงไปได ้ไมม่ากก็

นอ้ย ซึง่ในระยะยาวก็ยังสามารถ

สะทอ้นถงึการรับรูใ้นระดับสากลได ้

อกีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐาน

และประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การจัดท าและการ

เผยแพรคู่ม่อืหรอืแนว

ทางการใหบ้รกิารตา่งๆ 

ของส านักงานทาง

เว็บไซต์

1.เพือ่เผยแพรคู่ม่อืหรอืแนว

ทางการปฏบิัตสิ าหรับผูรั้บบรกิาร

หรอืผูม้าตดิตอ่กบัหน่วยงานใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการขอรับบรกิารหรอื

ตดิตอ่กบัหน่วยงาน เชน่ การขอรับ

การประเมนิชว่ง Covid-19 การท า

บัตรผูป้ระเมนิ เป็นตน้

2.พือ่เผยแพรคู่ม่อืหรอืแนวทางการ

ปฏบิัตสิ าหรับบคุลากรของ

ส านักงาน ในดา้นตา่งๆ เชน่ คูม่อื

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

คูม่อืผลประโยชน์ทับซอ้น เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐาน

และประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสด่า้นการจัดซือ้

จัดจา้ง

มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นการ

จัดซือ้จัดจา้ง และก าหนดแนวทาง

มาตรการตา่งๆ ทีส่ง่เสรมิความ

โปรง่ใสในดา้นนี ้เชน่ การจัดท า

แผนการจัดซือ้จัดจา้งและเผยแพร่

ในหลากหลายชอ่งทาง การ

เปิดเผยขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง

ผา่นทางหนา้เว็บไซต์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
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กระทรวงศกึษา

ธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐาน

และประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

๑) เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัหน่วยงาน มขีัน้ตอน กระบวนการ

และแนวทางในการปฏบิัตงิานเป็น

มาตรฐานเดยีวกนั

๒.) เพือ่ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอืตอ่

หน่วยงานวา่ไดม้กีารปฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนด ระเบยีบ หลักเกณฑ์

เกีย่วกบัการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ยา่ง

สม า่เสมอและมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน


