
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแพร่ขอ้มลู

การจัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงาน

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของ

โรงเรยีนตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทัง้ภายในและภายนอก ไดรั้บ

ทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mwit.ac.th/pro

curements/

เผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดผ้า่นทางเว็บไซต์

หลักของโรงเรยีน

2
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

e-service ในกจิกรรม

สรรหาและคดัเลอืก

นักเรยีน

เพิม่ความสะดวกและความท่ัวถงึ

ในการใหบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://info.mwit.ac.th/

โรงเรยีนจะเปิดใหบ้รกิาร 

e-service ในขัน้ตอนการ

สมคัร ชว่งเดอืน ส.ค. ของ

แตล่ะปี และผูส้มคัรสามารถ 

login เพือ่ตรวจสอบสถานะ

ของตนเองไดต้ลอดเวลา 

ทัง้นี ้กระบวนการสรรหา

และคดัเลอืกนักเรยีน จะอยู่

ในชว่งเดอืน ส.ค. - ม.ีค. (ปี

ถัดไป)โดยประมาณ

3
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 ทัง้ภายใน และภายนอก 

สามารถตรวจสอบการปฏบิตังิาน

ของโรงเรยีนได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mwit.ac.th/fee

dback/

4
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

ทดสอบทาง

การศกึษา

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การแสดงตนในการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่อง

เจา้หนา้ที ่สทศ.

-เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง สทศ. 

แสดงตนวา่มสีว่นไดส้ว่นเสยีกบั

การ ปฏบิตัหินา้ทีห่รอืไม ่-เพือ่ให ้

เจา้หนา้ทีข่อง สทศ.ตระหนักใน

การปฏบิตัหินา้ทีว่า่จะตอ้งรักษา

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั แบบฟอรม์

ปัจจบุนั สทศ. ใชแ้บบ

แสดงตนในการปฏบิตั ิ

หนา้ทีก่บัเจา้หนา้ที ่สทศ. 

ทกุคน

5
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

ทดสอบทาง

การศกึษา

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

 แจง้ขอ้มลูผา่น

เว็บไซตข์อง สทศ.

- เพือ่ใหป้ระชาชน หรอืผูท้ี่

รับทราบขอ้มลูตา่ง ๆ และ

ประสงคจ์ะแจง้ขอ้มลูหรอื

รอ้งเรยีนสามารถแจง้ผา่นระบบ

ออนไลนไ์ด ้- เพือ่เป็นการเปิด

ชอ่งทางในการ แจง้ขอ้มลู

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.niets.or.th/th/

catalog/view/132

6
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนัสง่เสรมิ

การสอน

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

(สสวท.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

E-Service ของ สสวท.

เครือ่งมอืใหบ้รกิารประชาชนใน

การใชบ้รกิารของ สสวท. ดา้น

ตา่ง ๆ ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ipst.ac.th/e-

services

ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน โดย

ลดการใชด้ลุยพนิจิของ 

เจา้หนา้ที ่ประกอบดว้ย 

 - IPST Learning Space

 - คลังความรู ้Scimath.org

 - ระบบอบรมครู Teacher PD

 - ระบบการสอบออนไลน์ 

Online Testing

 - PISA Thailand

 - IPST Book Store

 - ระบบการตรวจสอบ

เอกสารภายนอก

https://www.mwit.ac.th/procurements/
https://www.mwit.ac.th/procurements/
https://info.mwit.ac.th/
https://www.mwit.ac.th/feedback/
https://www.mwit.ac.th/feedback/
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/132
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/132
https://www.ipst.ac.th/e-services
https://www.ipst.ac.th/e-services


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

7
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนัสง่เสรมิ

การสอน

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

(สสวท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์
เครือ่งมอืทีใ่หป้ระชาชน สามารถ

มชีอ่งทางในการรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ipst.ac.th/ocs

ก าหนดแนวปฏบิตัใินการ

ด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีน

รอ้งทกุขท์ีช่ดัเจน และมี

ชอ่งทางในการรอ้งเรยีน

รอ้งทกุข ์ไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง 

 - ระบบการรอ้งเรยีนรอ้ง

ทกุขอ์เิล็กทรอนกิส์

 - ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

8
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการในการ

เผยแพร่ขอ้มลูตอ่

สาธารณะ

เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของ

ส านักงานเลขาธกิารครุุสภา มี

ความถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 

และเป็นปัจจบุนั ผูป้ระกอบ

วชิาชพีทางการศกึษา และผูม้ี

สว่นไดส้ว่นสยี สามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูขา่วสารได ้สามารถ

ตรวจสอบผลการด าเนนิงานของ

ส านักงานเลขาธกิารครุุสภาได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

9
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการเปิด

โอกาสผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีเขา้มามสีว่นร่วม

ในการด าเนนิงาน

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความโปร่งใส

ในการด าเนนิงาน รวมทัง้การ

เผยแพร่ขอ้มลูและ/หรอืรับฟัง

ความคดิเห็นของประชาชน ผู ้

ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ให ้

การด าเนนิงานมคีณุภาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

10
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

11
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารงาน และใหก้ารปฏบิตังิาน

ของส านักงานเลขาธกิารครุุสภา

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเสมอภาค 

สามารถแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน 

ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ดว้ยความรวดเร็ว เป็นธรรม 

มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานถกูตอ้ง

ตามหลักเกณฑ ์ระเบยีบ กฎหมาย

 และประชาชนไดรั้บความพงึ

พอใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

https://www.ipst.ac.th/ocs
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

12
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความ

เสยีหายของหน่วยงาน และให ้

การด าเนนิงานของส านักงาน

เลขาธกิารครุุสภาเป็นไปตาม

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐตามหลัก

ธรรมาภบิาล มคีวามโปร่งใส

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

13
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

และผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

ส านักงานเลขาธกิารครุุสภา 

เป็นไปตามเจตจ านงของผูบ้รหิาร

ในการยดึมัน่คณุธรรมและนติธิรรม

 ซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้รวดเร็ว ฉับไว เต็ม

ใจใหบ้รกิาร เป็นแบบอยา่งทีด่ ี

สนองนโยบายของรัฐบาลตาม

ยทุธศาสตรใ์นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ สนับสนุน

ใหส้ านักงานเป็นองคก์รทีใ่ส

สะอาด ปราศจากการทจุรติคอร์

รัปชนัทกุรูปแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

14
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการควบคมุการ

เบกิคา่รถรับจา้ง และ

เงนิชดเชยคา่พาหนะ

สว่นตวัในลักษณะ

เหมาจา่ย

เพือ่ใหก้ารเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปปฏบิตังิาน เกีย่วกบั

การเบกิคา่รถรับจา้ง และเงนิ

ชดเชย คา่พาหนะสว่นตวัใน

ลักษณะเหมาจา่ย เป็นไปดว้ย

ความเหมาะสม และประหยัด

งบประมาณของส านักงาน 

สามารถควบคมุและตรวจสอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ปฏบิตังิานใหม้กีารใชจ้า่ยเทา่ที่

จ าเป็นและปฏบิตัไิดเ้ป็นบรรทัด

ฐานเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

15
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ

ส านักงานเลขาธกิารครุุสภา 

เป็นไปตามเจตจ านงของผูบ้รหิาร

ในการยดึมัน่คณุธรรมและนติธิรรม

 ซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้รวดเร็ว ฉับไว เต็ม

ใจใหบ้รกิาร เป็นแบบอยา่งทีด่ ี

สนองนโยบายของรัฐบาลตาม

ยทุธศาสตรใ์นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ สนับสนุน

ใหส้ านักงานเป็นองคก์รทีใ่ส

สะอาด ปราศจากการทจุรติคอร์

รัปชนัทกุรูปแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-1dac38b427348b45c86


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

16
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านง

สจุรติในการ

บรหิารงานของ

ส านักงานเลขาธกิาร

ครุุสภา

เพือ่แสดงใหเ่ห็นวา่ ส านักงาน

เลขาธกิารครุุสภา เป นองค กร

วชิาชพีทางการศกึษาทีมุ่ งเน

นการบรหิารจัดการองค กรตาม

หลักธรรมาภบิาล และให

ความส าคญักบัการป องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ โดยด าเนนิการ

ภายใต วสิยัทัศน “ครุุสภาโปร

งใส ร วมใส ใจต อต านทจุรติ”

 และยังเป็นการสร างการยอมรับ

และความเชือ่มัน่ ศรัทธาจากครู

และบคุลากรทางการศกึษา ใน

การเป นองค กรวชิาชพีทีใ่ส

สะอาดปราศจากการทจุรติ

คอรัปชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2

018/declaration/

มเีอกสารประกาศเจตจ านง

สจุรติในการบรหิารงาน ทัง้

ฉบบัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ตาม Link 

บรเิวณดา้นลา่งของหนา้เว็บ

17
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศรณรงค์

เรือ่งความโปร่งใส 

“No Gift Policy งด

การให ้ไมรั่บ

ของขวญั” ใน

เทศกาลปีใหม ่และ

ในทกุชว่งเทศกาล

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมและ

คา่นยิมสจุรติในการปฏบิตังิานให ้

มคีณุธรรม จรยิธรรม ความ

โปร่งใสมากยิง่ข ึน้ ลดการทจุรติ

คอรรั์ปชนัในส านักงานเลขาธกิาร

ครุุสภา และปลกูฝังจติส านกึให ้

เป็นคนด ีมคีา่นยิมในทางสจุรติ 

และมจีติบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

5127a3d7d260d67791e

18
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ในส านักงาน

เลขาธกิารครุุสภา

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2565

เพือ่เป็นการขบัเคลือ่น

แนวนโยบายดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติของรัฐบาล 

คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ

เพือ่ใหท้กุสว่นงานใชเ้ป็นกรอบ

แนวทางในการด าเนนิการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติให ้

เกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเป็น

รูปธรรมและตอ่เนือ่ง

 และเป็นการพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการส านักงานเลขาธกิารครุุ

สภา ใหเ้กดิความโปร่งใส มรีะบบ

การตรวจสอบและ

 ประเมนิผลสมัฤทธิต์ามหลักธรร

มาภบิาล และยังเป็นการปลกูฝัง

จติส านกึคา่นยิมทีด่ใีหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีข่องส านักงาน

เลขาธกิารครุุสภาเกดิความ

ตระหนักในความส าคญัและ

ร่วมกนัตอ่ตา้นการทจุรติทกุ

รูปแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

0256fb6b9f65ab4a3b9

https://www.ksp.or.th/ksp2018/declaration/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/declaration/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-5127a3d7d260d67791e
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-5127a3d7d260d67791e
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-5127a3d7d260d67791e
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-0256fb6b9f65ab4a3b9
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-0256fb6b9f65ab4a3b9
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-0256fb6b9f65ab4a3b9


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

19
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติของ

ส านักงานเลขาธกิาร

ครุุสภาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/anti_corruption/#tab-

469f26025396abcd407

20
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งการ

รอ้งเรยีน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารงาน และใหก้ารปฏบิตังิาน

ของส านักงานเลขาธกิารครุุสภา

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเสมอภาค 

สามารถแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน 

ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว 

เป็นธรรม เขา้ถงึไดง้า่ย มขีัน้ตอน

การปฏบิตังิานถกูตอ้งตาม

หลักเกณฑ ์ระเบยีบ กฎหมาย 

และประชาชนไดรั้บความพงึพอใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2

018/complaint/

21
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศแผนการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/category/procurement_

plan/

22
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2

018/category/purchase/

23
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ประกาศผลการจัดซือ้

จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/category/procure_resul

ts/

24
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

สรุปผลการจัดซือ้จัด

จา้งรายเดอืน (สขร.1)

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2

018/category/resultspurcha

se/

25
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะของ

หน่วยงานในการเขา้

ร่วมประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 ของส านักงาน ป.ป.ช.

เพือ่แสดงใหเ้ห็นการด าเนนิงาน

ของส านักงานเลขาธกิารครุุสภา

นัน้ มกีารสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปร่งใส มกีารปฏบิตังิาน

เป็นไปดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ 

และเป็นธรรม ประชาชน 

ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี สามารถตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2

018/oit/

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-469f26025396abcd407
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-469f26025396abcd407
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-469f26025396abcd407
https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/procurement_plan/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/procurement_plan/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/procurement_plan/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/purchase/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/purchase/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/procure_results/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/procure_results/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/procure_results/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/resultspurchase/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/resultspurchase/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/resultspurchase/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/oit/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/oit/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

26
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารสภา

การศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ทจุรติ (การประเมนิ

ความเสีย่งการทจุรติ 

FRAS: FRAUD 

RISK-ASSESSMENTS 

ตามแนวทางของ

ส านักงาน ป.ป.ท.)

1. เพือ่จัดท ามาตรการขบัเคลือ่น

การป้องกนัการทจุรติ ของสกศ.

2. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดย

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม (C – 

Change behavior) ในการ

ปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัการทจุรติ

3. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดย

สรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ (O – 

Originality) กลา้คดิ กลา้ท า 

พัฒนานวตักรรมในการปฏบิตังิาน

4. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดย

ผูน้ าตน้แบบ (V – Visionary 

leader) ผูน้ ามวีสิยัทัศน ์ตอ่ตา้น

การทจุรติ ในการขบัเคลือ่นองคก์ร

5. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดย

สง่เสรมิคนด ี(I – Integrity) 

สง่เสรมิคนด ียดึมัน่คณุธรรม 

จรยิธรรมและธรรมาภบิาล ในการ

ปฏบิตังิาน

6. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดยน า

เทคโนโลยสีรา้งระบบ (D – 

Digital) เขา้มาประยกุตใ์ชเ้พือ่

การก ากบัและตดิตามมุง่การ

ป้องกนัและลดปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://backoffice.onec.go.th

/uploaded2/Category/20210

5/risk_plan_onec_2564_v2.

pdf 

http://backoffice.onec.go.th

/uploaded2/Category/20210

5/PlanProtCorruption64.pdf 

http://backoffice.onec.go.th

/uploaded2/Category/20210

5/PlanPromVirtue2564.pdf 

http://backoffice.onec.go.th

/uploaded/Category/Koporo

/2016-06-

20_IntegratePolicyOEC59-

64Oct.pdf 

http://www.onec.go.th/th.p

hp/page/category/CAT0001

152 

http://www.onec.go.th/th.p

hp/page/category/CAT0001

152 

http://www.onec.go.th/inde

x.php/page/category/CAT00

01171

- แผนบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติ ตามแนวทาง

ส านักงาน ป.ป.ท.

- ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศกึษา

- แผนปฏบิตักิารการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศกึษา

- แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิ

คณุธรรม ส านักงาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา

- นโยบายการก ากบัดแูล

องคก์ารทีด่แีบบรูณาการ 

(พ.ศ. 2559 -2564) ของ

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศกึษา

- เจตนารมณ์การตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชัน่

- นโยบายใหห้รอืรับ

ของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใด

- กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม

27
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารสภา

การศกึษา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

เครือ่งมอืการพัฒนา

องคก์ารตามระบบ

ราชการ

1. เพือ่ยกระดบัคณุภาพการ

บรหิาร จัดการใหเ้ทยีบเทา่

มาตรฐานสากล โดยมุง่เนน้ให ้

หน่วยงานราชการปรับปรุง

องคก์ารอยา่งรอบดา้นและ อยา่ง

ตอ่เนือ่งครอบคลมุทัง้ 7 ดา้น

2. เพือ่พัฒนาองคก์ารใหเ้ป็นไป

ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ ระดบัพืน้ฐาน

3. เพือ่หาโอกาสในการปรับปรุง

องคก์ร (OFI: opportunity of 

Improvement) อยา่งตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://opdcoec.kongoon.co

m/ 

http://www.onec.go.th/th.p

hp/page/category/CAT0001

195 

http://www.onec.go.th/inde

x.php/page/category/CAT00

01163

- OEC บรกิารขอ้มลูระบบ

ราชการ 4.0

- การบรหิารทรัพยากรบคุคล

- การพัฒนาบคุลากร



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

28
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารสภา

การศกึษา

เครือ่งมอือืน่ ๆ ระบบราชการ 4.0 สกศ.

1. เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานที่

เปิดเผยโปร่งใสในการท างาน 

โดยบคุคลภายนอกสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของทาง

ราชการหรอืมกีารแบง่ปันขอ้มลู

ซึง่กนัและกนั

2. เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงาน

ดา้นนโยบายการศกึษาของ

ประเทศ มกีารท างานในเชงิรุก 

มองไปขา้งหนา้ และตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน

3.เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานทีม่ี

ขดีสมรรถนะสงูและปรับตวัเขา้สู่

สภาพความเป็นส านักงาน

สมยัใหม ่รวมทัง้ท าใหข้า้ราชการ

มคีวามผกูพันตอ่การปฏบิตั ิ

ราชการและปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบับทบาทของตน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://opdcoec.kongoon.co

m/

http://www.onec.go.th/th.p

hp/page/category/CAT0001

195

http://www.onec.go.th/inde

x.php/page/category/CAT00

01163

- OEC บรกิารขอ้มลูระบบ

ราชการ 4.0

- การบรหิารทรัพยากรบคุคล

- การพัฒนาบคุลากร

29
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน (สพฐ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบ ITA Online

เป็นการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาและสถานศกึษา

ออนไลนเ์ป็นประจ าทกุปี โดย

พัฒนานาตอ่ยอดมาจากการ

ประเมนิ ITA ของ ส านักงาน 

ป.ป.ช.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ita2021.pracharath.ac

.th/

30
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งทกุข์

1. เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

ขอ้ผดิพลาดของทางเจา้หนา้ที่

ในหน่วยงานของรัฐ 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดง้า่ย

ขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://pds.bncc.ac.th/

31
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

ทจุรติ

1. เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติ

ในหน่วยงาน 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9gd

32
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นร่วมกบั

บคุลากรของภาครัฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9g3

33
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

เงือ่นไขในการ

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ความเขา้ใจในการใชบ้รกิาร

ไดง้า่ยขึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9fy

34
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

แนวทางการรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เพือ่ความเขา้ใจในการใชบ้รกิาร

ไดง้า่ยขึน้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9fp

35
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

Q&A ชอ่งทางการ

ตดิตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกไดม้สีว่น

ร่วมในการท างานและตดิตอ่

หน่วยงานไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.vec.go.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

36
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบาย No Gift ของ

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา

รณรงคใ์หข้า้ราชการครูและ

บคุคลการของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา งด

รับของขวญัจากบคุคลภายนอก 

เปลีย่นจากของขวญัสวสัดปีีใหม่

เป็นการด์อวยพรแทน ในทกุๆชว่ง

เทศกาลเพือ่เป็นการหลกีเลีย่ง

การประพฤตหิรอืปฏบิตัทิีไ่ม่

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

37
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการจัดการ

ความเสีย่ง เรือ่งการ

ใชร้ถยนตรืาชการ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564

เพือ่ป้องกนัการทจุรติในเชงิรุก 

ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา และป้องกนัไมใ่ห ้

บคุลากรน ารถยนตร์าชการไปใช ้

สว่นตวั ร่วมทัง้เป็นการรณรงค์

การจัดการความเสีย่งใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพ ขององคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://bpa.vec.go.th/

38
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา 

(ก.ค.ศ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เสรมิสรา้งการมวีนัิย

ทางการเงนิและ

รณรงคก์ารด าเนนิ

ชวีติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

เสรมิสรา้งวนัิยทางการเงนิใหก้บั

ขา้ราชการครู
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://otepc.go.th/th/cont

ent_page/item/3313-2021-

03-08-05-07-48.html

จัดกจิกรรม 2 ครัง้ ระหวา่ง

วนัที ่8-10 มนีาคม 2564 

และ ระหวา่งวนัที ่29-31 

มนีาคม 2564

39
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา 

(ก.ค.ศ.)

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

กจิกรรมจติอาสา 

ส านักงาน ก.ค.ศ.

สง่เสรมิใหบ้คุลากรการมคีณุธรรม

 จรยิธรรม และมสีว่นร่วม ในการ

ท าประโยชนใ์หก้บัสงัคม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://otepc.go.th/th/cont

ent_page/item/3329-2564-

9.html

จัดกจิกรรมระหวา่งวนัที ่

20-21 มนีาคม 2564

40
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา 

(ก.ค.ศ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการบรหิารความ

เสีย่ง

การแตง่ตัง้

คณะกรรมการ 

อนุกรรมการตา่งๆ 

ใหก้บั

พรรคพวก มรีะบบเสน้

สาย ระบบอปุถัมภ์

ลดความเสีย่งการทจุรติในความ

โปร่งใสของการใชอ้ านาจและ

ต าแหน่งหนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://otepc.go.th/th/otep

c08/km-otepc08/item/3222-

2564-1-1.html

ประกาศรายชือ่คณะ

กรรมการฯ ตา่งๆ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

41
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

สวสัดกิารและ

สวสัดภิาพครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา 

(สกสค.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืปฏบิตังิาน

เกีย่วกบัเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

ของส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง

ในการด าเนนิงานเกีย่วกบัเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ส าหรับ

ผูบ้รหิารทกุระดบัชัน้ เจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ 

และหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใน

สงักดัส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ

ครูและบคุลากรทางการศกึษา 

โดยมุง่เนน้ใหเ้ห็นถงึกระบวนการ

ในทางปฏบิตัโิดยสรุป เขา้ใจงา่ย

 สามารถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั

หลักการบรหิารกจิการบา้นเมอืง

ทีด่ ีนโยบายของรัฐบาล และ

ตอบสนองตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดเ้สยีโดยรวม 

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

สวสัดกิารและ

สวสัดภิาพครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา 

(สกสค.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ของส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ

ครูและบคุลากรทางการศกึษา 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติภาครัฐ ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิาร

และสวสัดภิาพครูและบคุลากร

ทางการศกึษา จงึก าหนด

มาตรการและแนวทางเกีย่วกบั

การจัดการขอ้รอ้งเรยีน กรณีการ

ทจุรติและประพฤต ิมชิอบของ

ส านักงานคณะกรรมการ สกสค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://mail.google.com/ma

il/u/1/?ogbl#inbox
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560

 -2564)

เพือ่เป็นกรอบทศิทางในการ

ด าเนนิการป้องกนัและราบปราบ

การทจุรติทีส่อดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตรช์าต ิและนโยบาย

ส าคญั อนัจะสง่ผลใหก้ารทจุรติ

ในการปฏบิตัริาชการของทกุสว่น

ราชการสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิารลดนอ้ยลง

http://www.acc.moe.go.th/i

mages/plan/plan5year.pdf

ประกอบสาระส าคญั 5สว่น 

โดยแสดงรายละเอยีด

วสิยัทัศน ์พันธกจิ และ

ยทุธศาสตรข์องแผนปฏบิตั ิ

การฯ ดงักลา่ว การตดิตาม

ประเมนิผล ความเชือ่มโยง

ของการจัดท าแผน และ

ขอ้มลูชือ่โครงการ ตวัชีว้ดั

และคา่เป้าหมายและ

งบประมาณ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทสง่เสรมิ

คณุธรรม 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2560 -

2564)

เพือ่สนองนโยบาลรัฐบาลที่

ตอ้งการพัฒนาประเทศใหส้มดลุ

ท่ังทางวตัถแุละจติใจควบคูก่นัไป

 เป้าหมายหลักในการยกระดบั

จติใจประชาชนหีค้ณุธรรม เพือ่

ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม

จรยิธรรมในกระทรวงศกึษาธกิาร 

ใหม้รีะบบคณุธรรมทีเ่ขม้แข็ง

https://drive.google.com/fil

e/d/1xyRXtbEDfSbI1l8LM5O

D0A5EEO-dsBVu/view

เป็นการขบัเคลือ่นการ

สง่เสรมิคณุธรรม

กระทรวงศกึษาธกิาร ผา่น

คณะอนุกรรมการสง่เสรมิ

คณุธรรมม 

กระทรวงศกึษาธกิารและ

คณะท างานจัดท าและ

ขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทและ

แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิ

คณุธรรม 

กระทรวงศกึษาธกิาร
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง

 ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

เพือ่ใหอ้งคก์รมมีาตรการ ระบบ 

หรอื แนวทางในบรหิารจัดการ

ความเสีย่งของการด าเนนิงานที่

อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ ซึง่เป็น

มาตรการป้องกนัการทจุรติเชงิรุก

ทีม่ปีระสทิธภิาพตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqs2a
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แบบการก ากบั ตดิตาม

 และประเมนิผลการ

ด าเนนิงานแผนปฏบิตั ิ

การป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

(รอบ 6 เดอืน)

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัการ

ด าเนนิการตามตวัชีว้ดัและคา่

เป้าหมายของโครงการตาม

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร รอบประเมนิ

 6 เดอืน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/fil

e/d/1qAdEdiMzDt1q_ioH6y

MKYZPc8fpOd3ff/view

รอบการประเมนิ 6 เดอืน
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แบบการก ากบั ตดิตาม

 และประเมนิผลการ

ด าเนนิงานแผนปฏบิตั ิ

การป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

(รอบ 12 เดอืน)

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัการ

ด าเนนิการตามตวัชีว้ดัและคา่

เป้าหมายของโครงการตาม

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร รอบประเมนิ

 12 เดอืน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/fil

e/d/1qAdEdiMzDt1q_ioH6y

MKYZPc8fpOd3ff/view

รอบการประเมนิ 12 เดอืน
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แบบรายงานการ

ประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติของ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นการรายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผนการประเมนิ

ความเสีย่งการทจุรติ ซึง่เป็น

มาตรการป้องกนัการทจุรติเชงิรุก

ทีม่ปีระสทิธภิาพตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqs2a รอบการประเมนิ 12 เดอืน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

49
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ดา้นการเปิดเผย

ขอ้มลูสาธารณะ 

(Open Data Integrity 

and Transparency 

Assessment: OIT) 

ของส านักงาน

ศกึษาธกิารภาคและ

ส านักงานศกึษาธกิาร

จังหวดั

เป็นการน าเครือ่งมอืการประเมนิ 

ITA ไปขยายผลสูห่น่วยงานใน

สงักดัทีอ่ยูใ่นสว่นภมูภิาค เพือ่

ด าเนนิการประเมนิกบัส านักงาน

ศกึษาธกิารภาคและส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวดั เป็นการ

สง่เสรมิกลไกการขบัเคลือ่นการ

บรกิารราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/fil

e/d/1hAGUqyZK-Gs97Y-

BfxBNf4zkHJkyhdus/view

เป็นการประเมนิในตวัชีว้ดัที่

 9 และ ตวัชีว้ดัที ่10 ดา้น

การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะของการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติในการ

บรหิารงานของ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

ผูบ้รหิารของหน่วยงานมุง่เนน้

การบรหิารจัดการองคก์รอยา่งมี

ธรรมาภบิาลโดยใหค้วามส าคญั

กบัการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/fil

e/d/1VBKknthQC6dMBukfA

BLSELTRGw6KppmU/view

ประกอบดว้ย 5 ดา้น คอื 1.

ดา้นความโปร่งใส 2.ดา้น

ความพรอ้มรับผดิ 3.ดา้น

การปลอดจาการทจุรติ 4..

ดา้นวฒันธรรมคณุธรรมใน

องคก์ร 5.ดา้นคณุธรรมการ

ท างานในหน่วยงาน
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การใหแ้ละรับ

ของขวญัในเทศกาลปี

ใหม ่(No Gift Policy)

เพือ่สง่เสรมิมาตราการป้องกนั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบใน

วงราชการโดยการสรา้งคา่นยิม

มธัยัสถข์องขา้ราชการและ

บคุลากรทกุระดบัในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

โดยใชบ้ตัรอวยพร การลง

นามในสมดุอวยพร หรอื

อวยพรผา่นสือ่ออนไลน์

แทนการใหข้องขวญั
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqq1j

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลากร

และประชาชนใชร้อ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

53
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

คณุธรรมจรยิธรรม

เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การละเมดิคณุธรรมจรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqq1x

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลากร

และประชาชนใชร้อ้งเรยีน

เรือ่งการละเมดิคณุธรรม

จรยิธรรม

54
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดขอ้ก าหนด

จรยิธรรมและ

กระบวนการรักษา

จรยิธรรมของ

หน่วยงานและ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้ก าหนดให ้

ขา้ราชการ พนักงานราชการ 

ลกูจา้งประจ าและเจา้หนา้ทีข่อง

กระทรวงศกึษาธกิารประพฤติ

ปฏบิตัตินและรักษาจรยิธรรม ให ้

สอดคลอ้งกบัประมวลจรยิธรรม

ขา้ราชการพลเรอืนตามมาตรฐาน

ทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562

อยูร่ะหวา่ง

การพัฒนา



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

ส านักงาน และการประเมนิ ITA 

ยังถอืเป็นเครือ่งมอืหนึง่ที่

หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดม้ี

สว่นร่วมกนัสง่เสรมิ ใหก้ารบรหิาร

ราชการของประเทศไทยให ้

เป็นไปอยา่งมคีณุธรรมและความ

โปร่งใส และสง่ผลใหก้ารทจุรติ

ในภาพรวม ของประเทศลด

นอ้ยลงไปได ้ไมม่ากก็นอ้ย ซึง่ใน

ระยะยาวก็ยังสามารถสะทอ้นถงึ

การรับรูใ้นระดบัสากลไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การจัดท าและการ

เผยแพร่คูม่อืหรอื

แนวทางการใหบ้รกิาร

ตา่งๆ ของส านักงาน

ทางเว็บไซต์

1.เพือ่เผยแพร่คูม่อืหรอืแนว

ทางการปฏบิตัสิ าหรับผูรั้บบรกิาร

หรอืผูม้าตดิตอ่กบัหน่วยงานใช ้

เป็นขอ้มลูในการขอรับบรกิาร

หรอืตดิตอ่กบัหน่วยงาน เชน่ การ

ขอรับการประเมนิชว่ง Covid-19 

การท าบตัรผูป้ระเมนิ เป็นตน้

2.พือ่เผยแพร่คูม่อืหรอืแนว

ทางการปฏบิตัสิ าหรับบคุลากร

ของส านักงาน ในดา้นตา่งๆ เชน่ 

คูม่อืป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ คูม่อืผลประโยชนทั์บซอ้น 

เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

57
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสด่า้นการ

จัดซือ้จัดจา้ง

มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นการ

จัดซือ้จัดจา้ง และก าหนด

แนวทางมาตรการตา่งๆ ที่

สง่เสรมิความโปร่งใสในดา้นนี้ 

เชน่ การจัดท าแผนการจัดซือ้จัด

จา้งและเผยแพร่ในหลากหลาย

ชอ่งทาง การเปิดเผยขอ้มลูการ

จัดซือ้จัดจา้งผา่นทางหนา้เว็บไซต์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

58
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

๑) เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติที่

เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน มขีัน้ตอน 

กระบวนการ

และแนวทางในการปฏบิตังิาน

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั

๒.) เพือ่ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอืตอ่

หน่วยงานวา่ไดม้กีารปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนด ระเบยีบ หลักเกณฑ์

เกีย่วกบัการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ยา่ง

สม า่เสมอและมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั


