
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลู

การจัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงาน

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของโรงเรยีน

ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและ

ภายนอก ไดรั้บทราบ

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

ts/

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ไดผ้า่นทางเว็บไซตห์ลกัของ

โรงเรยีน

2
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลู

รายงานผลการ

ประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานตามค า

รับรองการปฎบิตังิาน

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของโรงเรยีน

ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและ

ภายนอก ไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mwit.ac.th/corporate-

governance/assessment/

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ไดผ้า่นทางเว็บไซตห์ลกัของ

โรงเรยีน

3
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลู

รายงานผลการ

ประเมนิองคก์าร

มหาชน

เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของโรงเรยีน

ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและ

ภายนอก ไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mwit.ac.th/corporate-

governance/assessment/

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ไดผ้า่นทางเว็บไซตห์ลกัของ

โรงเรยีน

4
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรผ่ลการ

ส ารวจความพงึพอใจ

เกีย่วกับคณุภาพการ

ใหบ้รกิารของโรงเรยีน

ส ารวจความพงึพอใจเกีย่วกับการใหบ้รกิาร

เพือ่พัฒนาการใหบ้รกิารของโรงเรยีน และ

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชนท่ัวไปรับทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mwit.ac.th/corporate-

governance/assessment/

เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ไดผ้า่นทางเว็บไซตห์ลกัของ

โรงเรยีน

5
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

e-service ในกจิกรรม

สรรหาและคดัเลอืก

นักเรยีน

เพิม่ความสะดวกและความท่ัวถงึในการ

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

โรงเรยีนจะเปิดใหบ้รกิาร e-service

 ในขัน้ตอนการสมัคร ชว่งเดอืน 

ส.ค. ของแตล่ะปี และผูส้มัคร

สามารถ login เพือ่ตรวจสอบ

สถานะของตนเองไดต้ลอดเวลา 

ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาและ

คดัเลอืกนักเรยีน จะอยูใ่นชว่งเดอืน

 ส.ค. - ม.ีค. (ปีถัดไป)โดยประมาณ

6
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

e-service ในกจิกรรม

การจัดอบรมทาง

วชิาการและ ICT ของ

งานบรกิารวชิาการ

เพิม่ความสะดวกและความท่ัวถงึในการ

ใหบ้รกิาร ส าหรับผูส้นใจ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://ict.mwit.ac.th/

เปิดใหบ้รกิารเฉพาะชว่งเวลาทีม่ี

การจัดกจิกรรม

7
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้

ภายใน และภายนอก สามารถตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของโรงเรยีนได ้

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

8
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

โรงเรยีน

มหดิลวทิยา

นุสรณ์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่

สอบถาม/ให ้

ขอ้เสนอแนะ

เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิารสามารถสอบถาม

ขอ้มลู / แจง้ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนห์รอื

ขอ้เสนอแนะ ไดต้ลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.mwit.ac.th/about/conta

ct/

เพิม่ความสะดวกในการตดิตอ่แก่

ผูใ้ชบ้รกิาร

9
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

ทดสอบทาง

การศกึษา

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

การแสดงตนในการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่อง

เจา้หนา้ที ่สทศ.

-เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง สทศ. แสดงตนวา่มี

สว่นไดส้ว่นเสยีกับการ ปฏบิตัหินา้ทีห่รอืไม่

 -เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง สทศ.ตระหนักใน

การปฏบิตัหินา้ทีว่า่จะตอ้งรักษามาตรฐาน

ในการปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั แบบฟอรม์

ปัจจบุนั สทศ. ใชแ้บบแสดงตนใน

การปฏบิตัหินา้ทีก่ับเจา้หนา้ที ่

สทศ. ทกุคน

10
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

ทดสอบทาง

การศกึษา

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

 แจง้ขอ้มลูผา่น

เว็บไซตข์อง สทศ.

- เพือ่ใหป้ระชาชน หรอืผูท้ีรั่บทราบขอ้มลู

ตา่ง ๆ และประสงคจ์ะแจง้ขอ้มลูหรอื

รอ้งเรยีนสามารถแจง้ผา่นระบบออนไลนไ์ด ้

 - เพือ่เป็นการเปิดชอ่งทางในการ แจง้

ขอ้มลู

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

ew/132
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

11
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การใหบ้รกิาร 

E-Service ของ สสวท.

เครือ่งมอืใหบ้รกิารประชาชนในการใช ้

บรกิารของ สสวท. ดา้นตา่ง ๆ ผา่นระบบ

อเิล็กทรอนกิส์

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

ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน โดยลดการ

ใชด้ลุยพนิจิของ เจา้หนา้ที ่

ประกอบดว้ย 

- IPST Learning Space

- คลงัความรู ้Scimath.org

- ระบบอบรมคร ูTeacher PD

- ระบบการสอบออนไลน ์Online 

Testing

- PISA Thailand

- IPST Book Store

- ระบบการตรวจสอบเอกสาร

ภายนอก

12
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์
เครือ่งมอืทีใ่หป้ระชาชน สามารถมี

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

ก าหนดแนวปฏบิตัใินการ

ด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

ทีช่ดัเจน และมชีอ่งทางในการ

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์ไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง 

- ระบบการรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

อเิล็กทรอนกิส์

- ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

13
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูการจัดซือ้จัด

จา้งของ สสวท.

เครือ่งมอืในการเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกับการ

จัดซือ้จัดจา้งของ สสวท.
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://2020.ipst.ac.th/index.php/proc

urement

เครือ่งมอืนี ้ท าใหป้ระชาชน หรอื 

ผูส้นใจ สามารถรับทราบขอ้มลูการ

จัดซือ้จัดจา้งของ สสวท. ไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนั 

เป็นการแสดงถงึความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานดา้นการจัดซือ้จัด

จา้งของ สสวท.

14
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน / 

คูม่อืการใหบ้รกิารทีม่ี

มาตรฐาน

เครือ่งมอืในการเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกับ

ขัน้ตอนการใหบ้รกิารและขัน้ตอน

ปฏบิตังิานของ สสวท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://ita.ipst.ac.th/?page_id=3121

เครือ่งมอืนี ้ท าใหป้ระชาชน หรอื 

ผูส้นใจ สามารถรับทราบขอ้มลู   

เป็นการแสดงถงึความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานในการใหบ้รกิารที่

เทา่เทยีมกัน ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมี

การปรับปรงุขัน้ตอนเพือ่ลด

ดลุพนิจิของเจา้หนา้ที่

15
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

สถาบนั

สง่เสรมิการ

สอน

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

(สสวท.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบสือ่การสอน

ออนไลน ์Project-14

ระบบการสอนฉบบัออนไลนด์า้น

วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยี

 ซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุทกุระดบัชัน้ ทกุ

ตวัชีว้ดั และผลการเรยีนรู ้ตามกลุม่สาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://proj14.ipst.ac.th/

ระบบทีเ่หมาะกับครแูละนักเรยีน 

เพือ่ศกึษาและเตรยีมตวักอ่นการ

เรยีนการสอน สามารถเรยีนรูไ้ด ้

ทกุที ่ทกุเวลา และก าหนดการ

เรยีนไดด้ว้ยตนเอง

16
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่

ตดิตอ่ราชการ

เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูภาครัฐได ้

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

เป็นความรว่มมอืกับส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดจิทัิล (องคก์าร

มหาชน)

17
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ KSP Self-service

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา ขอขึน้ทะเบยีน ขอตอ่อายุ

ใบอนุญาตฯ ขอรับรองคณุวฒุทิางการ

ศกึษา ขอรับรางวลัตา่งๆ ดว้ยตนเองแบบ

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-

selfservice/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

https://www.ipst.ac.th/e-services
https://www.ipst.ac.th/ocs
http://2020.ipst.ac.th/index.php/procurement
http://2020.ipst.ac.th/index.php/procurement
http://ita.ipst.ac.th/?page_id=3121
https://proj14.ipst.ac.th/
https://www.info.go.th/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

18
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ KSP School

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา ขอหนังสอือนุญาตให ้

ประกอบวชิาชพีโดยไมม่ใีบอนุญาตฯ ขอ

ตอ่อายฯุ และขอรับรางวลั ผา่น

สถานศกึษาแบบออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-

school/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

19
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบ KSP Bundit

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา ขอขึน้ทะเบยีนรับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

ผา่นสถาบนัผลติครทูีค่รุสุภารับรองดว้ย

ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-

bundit/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

20
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการคน้หา

สถาบนัผลติครทูีค่รุุ

สภาใหก้ารรับรอง

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา คน้หารายชือ่สถาบนัผลติ

ครทูีไ่ดรั้บการรับรองจากครุสุภาไดด้ว้ย

ตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-

stdksp/

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

21
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการตรวจสอบ

ขอ้มลูใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพี

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา ตรวจสอบขอ้มลูใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพี ใบอนุญาตปฏบิตักิารสอน

 หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพี

ทางการศกึษาโดยไมม่ใีบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี ไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/service/licens

e_search.php

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

22
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการตรวจสอบ

สถานะการจัดสง่

ใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษาสามารถตรวจสอบ

สถานะการจัดสง่ใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี ใบอนุญาตปฏบิตักิารสอน หนังสอื

อนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีโดยไมม่ี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/service/check

_rc.php

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

23
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการคน้หาขอ้มลู

ผูไ้ดรั้บรางวลัตา่งๆ 

ของครุสุภา

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา สามารถคน้หาขอ้มลูผูไ้ดรั้บ

รางวลัตา่งๆ ของครุสุภาไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/service/check

_reward.php

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

24
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการคน้หาขอ้มลู

การช าระคา่ธรรมเนยีม

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา คน้หาขอ้มลูการช าระ

คา่ธรรมเนยีมขึน้ทะเบยีน ตอ่อายุ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ไดด้ว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/service/check

_payment.php

ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

25
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการตรวจสอบ

ขอ้มลูการขอคนืเงนิ 

ตามประกาศ 7 ม.ีค. 62

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลาการ

ทางการศกึษา ตรวจสอบขอ้มลูการขอคนื

คา่ธรรมเนยีมขึน้ทะเบยีนใบอนุญาตฯครู

ตามประกาศ ณ วนัที ่7 มนีาคม 2562 ได ้

ดว้ยตนเอง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://refund.ksp.or.th/search.php
ลดการพบเจอกันระหวา่ง

ผูรั้บบรกิาร เป็นการลดสนิบน

https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
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/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_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
http://refund.ksp.or.th/search.php


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

26
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Application “Khuru 

On Mobile“

๑. เพือ่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ประชาสมัพันธไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง สะดวก 

รวดเร็ว ทกุที ่ทกุเวลา

๒. ตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคล อาท ิ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ตรวจสอบการ

เทยีบโอนความรู ้ตรวจสอบผลการ

ฝึกอบรม ฯลฯ เป็นตน้

๓. การแจง้เตอืนขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญัไป

ยังสมาชกิโดยตรง

๔. การท าแบบส ารวจหรอืแบบสอบถาม

ตา่งๆ จากทางครุสุภา

๕. รองรับและขยายผลการตรวจสอบ

สถานะสวสัดกิารตา่งๆ

๖. ทราบขอ้มลูขา่วสารสทิธปิระโยชนต์า่งๆ

 ทีภ่าครัฐและเอกชนเขา้รว่มอกีมากมาย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

27
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการในการ

เผยแพรข่อ้มลูตอ่

สาธารณะ

เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของส านักงาน

เลขาธกิารครุสุภา มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น

 ชดัเจน และเป็นปัจจบุนั ผูป้ระกอบ

วชิาชพีทางการศกึษา และผูม้สีว่นไดส้ว่น

สยี สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารได ้

สามารถตรวจสอบผลการด าเนนิงานของ

ส านักงานเลขาธกิารครุสุภาได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

28
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการเปิด

โอกาสผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการด าเนนิงาน

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มลูและ/

หรอืรับฟังความคดิเห็นของประชาชน ผู ้

ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา และผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานมี

คณุภาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

29
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไป

ตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

30
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน และ

ใหก้ารปฏบิตังิานของส านักงานเลขาธกิาร

ครุสุภาใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเสมอภาค 

สามารถแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้ับ

ประชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ดว้ยความรวดเร็ว เป็นธรรม มขีัน้ตอน

การปฏบิตังิานถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์ 

ระเบยีบ กฎหมาย และประชาชนไดรั้บ

ความพงึพอใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

31
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการ

รับสนิบน

เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิความเสยีหายของ

หน่วยงาน และใหก้ารด าเนนิงานของ

ส านักงานเลขาธกิารครุสุภาเป็นไปตาม

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวาม

โปรง่ใสตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

32
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการ

ขดักันระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

และผลประโยชน์

สว่นรวม

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของส านักงาน

เลขาธกิารครุสุภา เป็นไปตามเจตจ านง

ของผูบ้รหิารในการยดึมัน่คณุธรรมและนติิ

ธรรม ซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจใหบ้รกิาร เป็น

แบบอยา่งทีด่ ีสนองนโยบายของรัฐบาล

ตามยทุธศาสตรใ์นการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ สนับสนุนให ้

ส านักงานเป็นองคก์รทีใ่สสะอาด 

ปราศจากการทจุรติคอรรั์ปชนัทกุรปูแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

33
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการควบคมุการ

เบกิคา่รถรับจา้ง และ

เงนิชดเชยคา่พาหนะ

สว่นตวัในลกัษณะ

เหมาจา่ย

เพือ่ใหก้ารเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ปฏบิตังิาน เกีย่วกับการเบกิคา่รถรับจา้ง 

และเงนิชดเชย คา่พาหนะสว่นตวัใน

ลกัษณะเหมาจา่ย เป็นไปดว้ยความ

เหมาะสม และประหยัดงบประมาณของ

ส านักงาน สามารถควบคมุและตรวจสอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานใหม้ี

การใชจ้า่ยเทา่ทีจ่ าเป็นและปฏบิตัไิดเ้ป็น

บรรทัดฐานเดยีวกัน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

34
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของส านักงาน

เลขาธกิารครุสุภา เป็นไปตามเจตจ านง

ของผูบ้รหิารในการยดึมัน่คณุธรรมและนติิ

ธรรม ซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจใหบ้รกิาร เป็น

แบบอยา่งทีด่ ีสนองนโยบายของรัฐบาล

ตามยทุธศาสตรใ์นการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ สนับสนุนให ้

ส านักงานเป็นองคก์รทีใ่สสะอาด 

ปราศจากการทจุรติคอรรั์ปชนัทกุรปูแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

1dac38b427348b45c86

35
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านง

สจุรติในการ

บรหิารงานของ

ส านักงานเลขาธกิาร

ครุสุภา

เพือ่แสดงใหเ่ห็นวา่ ส านักงานเลขาธกิาร

ครุสุภา เป นองค กรวชิาชพีทาง

การศกึษาทีมุ่ งเน นการบรหิารจัดการ

องค กรตามหลกัธรรมาภบิาล และให

ความส าคญักับการป องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

โดยด าเนนิการภายใต วสิยัทัศน “ครุสุภา

โปร งใส ร วมใส ใจต อต านทจุรติ” 

และยังเป็นการสร างการยอมรับและความ

เชือ่มัน่ ศรัทธาจากครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา ในการเป นองค กร

วชิาชพีทีใ่สสะอาดปราศจากการทจุรติ

คอรัปชัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/decl

aration/

มเีอกสารประกาศเจตจ านงสจุรติ

ในการบรหิารงาน ทัง้ฉบบั

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตาม 

Link บรเิวณดา้นลา่งของหนา้เว็บ

36
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศรณรงค์

เรือ่งความโปรง่ใส 

“No Gift Policy งด

การให ้ไมรั่บ

ของขวญั” ใน

เทศกาลปีใหม ่และ

ในทกุชว่งเทศกาล

เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมและคา่นยิมสจุรติ

ในการปฏบิตังิานใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

ความโปรง่ใสมากยิง่ข ึน้ ลดการทจุรติคอร์

รัปชนัในส านักงานเลขาธกิารครุสุภา และ

ปลกูฝังจติส านกึใหเ้ป็นคนด ีมคีา่นยิม

ในทางสจุรติ และมจีติบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

5127a3d7d260d67791e
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

37
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

ในส านักงาน

เลขาธกิารครุสุภา

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2565

เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นแนวนโยบายดา้น

การป้องกันและปราบปรามการทจุรติของ

รัฐบาล คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ

เพือ่ใหท้กุสว่นงานใชเ้ป็นกรอบแนวทาง

ในการด าเนนิการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเป็น

รปูธรรมและตอ่เนือ่ง

 และเป็นการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ส านักงานเลขาธกิารครุสุภา ใหเ้กดิความ

โปรง่ใส มรีะบบการตรวจสอบและ

 ประเมนิผลสมัฤทธิต์ามหลกัธรรมาภบิาล 

และยังเป็นการปลกูฝังจติส านกึคา่นยิมทีด่ี

ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีข่องส านักงาน

เลขาธกิารครุสุภาเกดิความตระหนักใน

ความส าคญัและรว่มกันตอ่ตา้นการทจุรติ

ทกุรปูแบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

0256fb6b9f65ab4a3b9

38
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติของ

ส านักงานเลขาธกิาร

ครุสุภาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_

corruption/#tab-

469f26025396abcd407

39
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่งการ

รอ้งเรยีน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน และ

ใหก้ารปฏบิตังิานของส านักงานเลขาธกิาร

ครุสุภาใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเสมอภาค 

สามารถแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้ับ

ประชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

เขา้ถงึไดง้า่ย มขีัน้ตอนการปฏบิตังิาน

ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ กฎหมาย 

และประชาชนไดรั้บความพงึพอใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/com

plaint/

40
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศแผนการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไป

ตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cate

gory/procurement_plan/

41
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไป

ตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cate

gory/purchase/

42
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ประกาศผลการจัดซือ้

จัดจา้ง

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไป

ตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cate

gory/procure_results/

43
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

สรปุผลการจัดซือ้จัด

จา้งรายเดอืน (สขร.1)

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไป

ตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.ksp.or.th/ksp2018/cate

gory/resultspurchase/

https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-0256fb6b9f65ab4a3b9
https://www.ksp.or.th/ksp2018/anti_corruption/#tab-0256fb6b9f65ab4a3b9
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# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะของ

หน่วยงานในการเขา้

รว่มประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 ของส านักงาน ป.ป.ช.

เพือ่แสดงใหเ้ห็นการด าเนนิงานของ

ส านักงานเลขาธกิารครุสุภานัน้ มกีาร

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส มกีาร

ปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ 

และเป็นธรรม ประชาชน ผูรั้บบรกิาร และผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี สามารถตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.ksp.or.th/ksp2018/oit/
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิารครุุ

สภา

เครือ่งมอือืน่ ๆ PMQA
เป็นแนวทาง ใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนา

ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

อยูร่ะหวา่ง

การพัฒนา
ก าลงัด าเนนิการจัดท าขอ้มลูอยู่

46
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิาร

สภาการศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกันการ

ทจุรติ (การประเมนิ

ความเสีย่งการทจุรติ 

FRAS: FRAUD 

RISK-ASSESSMENTS 

ตามแนวทางของ

ส านักงาน ป.ป.ท.)

1. เพือ่จัดท ามาตรการขบัเคลือ่นการ

ป้องกันการทจุรติ ของสกศ.

2. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดยปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม (C – Change behavior) ในการ

ปฏบิตังิานเพือ่ป้องกันการทจุรติ

3. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดยสรา้งสรรค์

ส ิง่ใหม ่(O – Originality) กลา้คดิ กลา้ท า 

พัฒนานวตักรรมในการปฏบิตังิาน

4. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดยผูน้ าตน้แบบ

 (V – Visionary leader) ผูน้ ามวีสิยัทัศน ์

ตอ่ตา้นการทจุรติ ในการขบัเคลือ่นองคก์ร

5. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดยสง่เสรมิคนดี

 (I – Integrity) สง่เสรมิคนด ียดึมัน่คณุธรรม

 จรยิธรรมและธรรมาภบิาล ในการ

ปฏบิตังิาน

6. เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการโดยน า

เทคโนโลยสีรา้งระบบ (D – Digital) เขา้มา

ประยกุตใ์ชเ้พือ่การก ากับและตดิตามมุง่

การป้องกันและลดปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://backoffice.onec.go.th/uploade

d2/Category/202105/risk_plan_onec

_2564_v2.pdf 

http://backoffice.onec.go.th/uploade

d2/Category/202105/PlanProtCorrup

tion64.pdf 

http://backoffice.onec.go.th/uploade

d2/Category/202105/PlanPromVirtue

2564.pdf 

http://backoffice.onec.go.th/uploade

d/Category/Koporo/2016-06-

20_IntegratePolicyOEC59-64Oct.pdf 

http://www.onec.go.th/th.php/page/

category/CAT0001152 

http://www.onec.go.th/th.php/page/

category/CAT0001152 

http://www.onec.go.th/index.php/pa

ge/category/CAT0001171

- แผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ 

ตามแนวทางส านักงาน ป.ป.ท.

- ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศกึษา

- แผนปฏบิตักิารการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศกึษา

- แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรม 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

- นโยบายการก ากับดแูลองคก์ารที่

ดแีบบรูณาการ (พ.ศ. 2559 -2564) 

ของส านักงานเลขาธกิารสภา

การศกึษา

- เจตนารมณ์การตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่

- นโยบายใหห้รอืรับของขวญัหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด

- กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม
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ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิาร

สภาการศกึษา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เครือ่งมอืการพัฒนา

องคก์ารตามระบบ

ราชการ

1. เพือ่ยกระดบัคณุภาพการบรหิาร จัดการ

ใหเ้ทยีบเทา่มาตรฐานสากล โดยมุง่เนน้

ใหห้น่วยงานราชการปรับปรงุองคก์ารอยา่ง

รอบดา้นและ อยา่งตอ่เนือ่งครอบคลมุทัง้ 7

 ดา้น

2. เพือ่พัฒนาองคก์ารใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ระดบัพืน้ฐาน

3. เพือ่หาโอกาสในการปรับปรงุองคก์ร 

(OFI: opportunity of Improvement) อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://opdcoec.kongoon.com/ 

http://www.onec.go.th/th.php/page/

category/CAT0001195 

http://www.onec.go.th/index.php/pa

ge/category/CAT0001163

- OEC บรกิารขอ้มลูระบบราชการ 4.0

- การบรหิารทรัพยากรบคุคล

- การพัฒนาบคุลากร

https://www.ksp.or.th/ksp2018/oit/


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

เลขาธกิาร

สภาการศกึษา

เครือ่งมอือืน่ ๆ ระบบราชการ 4.0 สกศ.

1. เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานทีเ่ปิดเผย

โปรง่ใสในการท างาน โดยบคุคลภายนอก

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของทาง

ราชการหรอืมกีารแบง่ปันขอ้มลูซึง่กันและ

กัน

2. เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานดา้นนโยบาย

การศกึษาของประเทศ มกีารท างานในเชงิ

รกุ มองไปขา้งหนา้ และตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน

3.เพือ่ใหส้กศ. เป็นหน่วยงานทีม่ขีดี

สมรรถนะสงูและปรับตวัเขา้สูส่ภาพความ

เป็นส านักงานสมัยใหม ่รวมทัง้ท าให ้

ขา้ราชการมคีวามผกูพันตอ่การปฏบิตั ิ

ราชการและปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เหมาะสมกับบทบาทของตน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://opdcoec.kongoon.com/

http://www.onec.go.th/th.php/page/

category/CAT0001195

http://www.onec.go.th/index.php/pa

ge/category/CAT0001163

- OEC บรกิารขอ้มลูระบบราชการ 4.0

- การบรหิารทรัพยากรบคุคล

- การพัฒนาบคุลากร
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน (สพฐ.)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบ ITA Online

เป็นการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาและสถานศกึษาออนไลนเ์ป็น

ประจ าทกุปี โดยพัฒนานาตอ่ยอดมาจาก

การประเมนิ ITA ของ ส านักงาน ป.ป.ช.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://ita2021.pracharath.ac.th/
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งทกุข์

1. เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดของ

ทางเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของรัฐ 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้

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

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

ทจุรติ

1. เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิการทจุรติใน

หน่วยงาน 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9gd
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มกับบคุลากร

ของภาครัฐ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9g3
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

เงือ่นไขในการ

รอ้งเรยีนการทจุรติ
เพือ่ความเขา้ใจในการใชบ้รกิารไดง้า่ยขึน้ ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9fy
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

แนวทางการรอ้งเรยีน

การทจุรติ
เพือ่ความเขา้ใจในการใชบ้รกิารไดง้า่ยขึน้ ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/ur9fp
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Q&A ชอ่งทางการ

ตดิตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา

เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกไดม้สีว่นรว่มในการ

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



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบาย No Gift ของ

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา

รณรงคใ์หข้า้ราชการครแูละบคุคลการของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

งดรับของขวญัจากบคุคลภายนอก เปลีย่น

จากของขวญัสวสัดปีีใหมเ่ป็นการด์อวยพร

แทน ในทกุๆชว่งเทศกาลเพือ่เป็นการ

หลกีเลีย่งการประพฤตหิรอืปฏบิตัทิีไ่ม่

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการจัดการ

ความเสีย่ง เรือ่งการ

ใชร้ถยนตรืาชการ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564

เพือ่ป้องกันการทจุรติในเชงิรกุ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

และป้องกันไมใ่หบ้คุลากรน ารถยนต์

ราชการไปใชส้ว่นตวั รว่มทัง้เป็นการ

รณรงคก์ารจัดการความเสีย่งใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพ ขององคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://bpa.vec.go.th/
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา

 (ก.ค.ศ.)

การออกแบบหลกัสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

กจิกรรมจติอาสา 

ส านักงาน ก.ค.ศ.

สง่เสรมิใหบ้คุลากรการมคีณุธรรม 

จรยิธรรม และมสีว่นรว่ม ในการท า

ประโยชนใ์หก้ับสงัคม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://otepc.go.th/th/content_page

/item/3329-2564-9.html

จัดกจิกรรมระหวา่งวนัที่ 20-21 

มนีาคม 2564
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา

 (ก.ค.ศ.)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการบรหิารความ

เสีย่ง

การแตง่ตัง้

คณะกรรมการ 

อนุกรรมการตา่งๆ 

ใหก้ับ

พรรคพวก มรีะบบเสน้

สาย ระบบอปุถัมภ์

ลดความเสีย่งการทจุรติในความโปรง่ใส

ของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหนา้ที่
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://otepc.go.th/th/otepc08/km-

otepc08/item/3222-2564-1-1.html

ประกาศรายชือ่คณะกรรมการฯ 

ตา่งๆ
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

สวสัดกิารและ

สวสัดภิาพครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา

 (สกสค.)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืปฏบิตังิาน

เกีย่วกับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

ของส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง

ในการด าเนนิงานเกีย่วกับเรือ่งรอ้งเรยีน/

รอ้งทกุข ์ส าหรับผูบ้รหิารทกุระดบัชัน้ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ 

และหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในสงักัด

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิาร

และสวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการ

ศกึษา โดยมุง่เนน้ใหเ้ห็นถงึกระบวนการ

ในทางปฏบิตัโิดยสรปุ เขา้ใจงา่ย สามารถ

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกัน 

สอดคลอ้งกับหลกัการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ีนโยบายของรัฐบาล และ

ตอบสนองตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

เสยีโดยรวม 

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

สวสัดกิารและ

สวสัดภิาพครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา

 (สกสค.)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติของส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดิ

ภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

สอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิาร

และสวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการ

ศกึษา จงึก าหนดมาตรการและแนวทาง

เกีย่วกับการจัดการขอ้รอ้งเรยีน กรณีการ

ทจุรติและประพฤต ิมชิอบของส านักงาน

คณะกรรมการ สกสค.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://mail.google.com/mail/u/1/?o

gbl#inbox
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560

 -2564)

เพือ่เป็นกรอบทศิทางในการด าเนนิการ

ป้องกันและราบปราบการทจุรติที่

สอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าต ิและ

นโยบายส าคญั อันจะสง่ผลใหก้ารทจุรติ

ในการปฏบิตัริาชการของทกุสว่นราชการ

สงักัดกระทรวงศกึษาธกิารลดนอ้ยลง

http://www.acc.moe.go.th/images/pl

an/plan5year.pdf

ประกอบสาระส าคญั 5สว่น โดย

แสดงรายละเอยีดวสิยัทัศน ์พันธ

กจิ และยทุธศาสตรข์อง

แผนปฏบิตักิารฯ ดงักลา่ว การ

ตดิตามประเมนิผล ความเชือ่มโยง

ของการจัดท าแผน และขอ้มลูชือ่

โครงการ ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย

และงบประมาณ
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนแมบ่ทสง่เสรมิ

คณุธรรม 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2560 -

2564)

เพือ่สนองนโยบาลรัฐบาลทีต่อ้งการ

พัฒนาประเทศใหส้มดลุท่ังทางวตัถแุละ

จติใจควบคูก่ันไป เป้าหมายหลกัในการ

ยกระดบัจติใจประชาชนหีค้ณุธรรม เพือ่

ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

ในกระทรวงศกึษาธกิาร ใหม้รีะบบ

คณุธรรมทีเ่ขม้แข็ง

https://drive.google.com/file/d/1xyR

XtbEDfSbI1l8LM5OD0A5EEO-

dsBVu/view

เป็นการขบัเคลือ่นการสง่เสรมิ

คณุธรรมกระทรวงศกึษาธกิาร 

ผา่นคณะอนุกรรมการสง่เสรมิ

คณุธรรมม กระทรวงศกึษาธกิาร

และคณะท างานจัดท าและ

ขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทและ

แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรม 

กระทรวงศกึษาธกิาร
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง

 ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

เพือ่ใหอ้งคก์รมมีาตรการ ระบบ หรอื 

แนวทางในบรหิารจัดการความเสีย่งของ

การด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ 

ซึง่เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติเชงิรกุที่

มปีระสทิธภิาพตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqs2a
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แบบการก ากับ 

ตดิตาม และ

ประเมนิผลการ

ด าเนนิงาน

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

(รอบ 6 เดอืน)

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัการด าเนนิการตาม

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายของโครงการตาม

แผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร รอบประเมนิ 6 เดอืน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1qAd

EdiMzDt1q_ioH6yMKYZPc8fpOd3ff/vi

ew

รอบการประเมนิ 6 เดอืน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แบบการก ากับ 

ตดิตาม และ

ประเมนิผลการ

ด าเนนิงาน

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

(รอบ 12 เดอืน)

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัการด าเนนิการตาม

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายของโครงการตาม

แผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร รอบประเมนิ 12 เดอืน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1qAd

EdiMzDt1q_ioH6yMKYZPc8fpOd3ff/vi

ew

รอบการประเมนิ 12 เดอืน
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แบบรายงานการ

ประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติของ

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นการรายงานผลการด าเนนิการตาม

แผนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ซึง่

เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติเชงิรกุทีม่ี

ประสทิธภิาพตอ่ไป

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

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ดา้นการเปิดเผย

ขอ้มลูสาธารณะ 

(Open Data Integrity 

and Transparency 

Assessment: OIT) 

ของส านักงาน

ศกึษาธกิารภาคและ

ส านักงานศกึษาธกิาร

จังหวดั

เป็นการน าเครือ่งมอืการประเมนิ ITA ไป

ขยายผลสูห่น่วยงานในสงักัดทีอ่ยูใ่นสว่น

ภมูภิาค เพือ่ด าเนนิการประเมนิกับ

ส านักงานศกึษาธกิารภาคและส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวดั เป็นการสง่เสรมิกลไก

การขบัเคลือ่นการบรกิารราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1hAG

UqyZK-Gs97Y-

BfxBNf4zkHJkyhdus/view

เป็นการประเมนิในตวัชีว้ดัที ่9 และ

 ตวัชีว้ดัที ่10 ดา้นการเปิดเผย

ขอ้มลูสาธารณะของการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA)

69
กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติในการ

บรหิารงานของ

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

ผูบ้รหิารของหน่วยงานมุง่เนน้การบรหิาร

จัดการองคก์รอยา่งมธีรรมาภบิาลโดยให ้

ความส าคญักับการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1VBK

knthQC6dMBukfABLSELTRGw6Kppm

U/view

ประกอบดว้ย 5 ดา้น คอื 1.ดา้น

ความโปรง่ใส 2.ดา้นความพรอ้ม

รับผดิ 3.ดา้นการปลอดจาการ

ทจุรติ 4..ดา้นวฒันธรรมคณุธรรม

ในองคก์ร 5.ดา้นคณุธรรมการ

ท างานในหน่วยงาน
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การใหแ้ละรับ

ของขวญัในเทศกาลปี

ใหม ่(No Gift Policy)

เพือ่สง่เสรมิมาตราการป้องกันการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบในวงราชการโดยการ

สรา้งคา่นยิมมัธยัสถข์องขา้ราชการและ

บคุลากรทกุระดบัในสงักัดส านักงาน

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

โดยใชบ้ตัรอวยพร การลงนามใน

สมดุอวยพร หรอือวยพรผา่นสือ่

ออนไลนแ์ทนการใหข้องขวญั
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับ

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqq1j

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลากรและ

ประชาชนใชร้อ้งเรยีนเรือ่งการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

คณุธรรมจรยิธรรม

เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับ

การละเมดิคณุธรรมจรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqq1x

เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลากรและ

ประชาชนใชร้อ้งเรยีนเรือ่งการ

ละเมดิคณุธรรมจรยิธรรม



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

การยกยอ่งเชดิชู

เกยีรตบิคุลากรดเีดน่ 

“คนดศีกัดิศ์รแีหง่ สป.”

๑. เพือ่ด าเนนิการสง่เสรมิ สนับสนุน และ

สรา้งขวญัก าลงัใจใหบ้คุลากรในสงักัด

ส านักงานปลดั กระทรวงศกึษาธกิารผู ้

ประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภบิาล และสมควรเป็น

แบบอยา่งทีด่ขีองบคุลากรในองคก์ร 

2. เพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุลากรในสงักัด

ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารที่

สมควรไดรั้บการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใิห ้

เป็นบคุลากรดเีดน่ “คนดศีกัดิศ์รแีหง่ สป.”

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://gg.gg/uqq6x

1. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักัด

ส านักงานปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร เกดิขวญัก าลงัใจและ

ไดรั้บการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใิห ้

เป็น “คนดศีกัดิศ์รแีหง่ สป.” 

2. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักัด

ส านักงานปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร มจีติส านกึทีด่ใีนการ

ประพฤตปิฏบิตัตินดว้ยหลกั

คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิ

บาล ในการท าความดเีพือ่ตนเอง

และสว่นรวมมากขึน้
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กระทรวงศกึ

ษาธกิาร

ส านักงาน

ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การจัดขอ้ก าหนด

จรยิธรรมและ

กระบวนการรักษา

จรยิธรรมของ

หน่วยงานและ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้ก าหนดใหข้า้ราชการ 

พนักงานราชการ ลกูจา้งประจ าและ

เจา้หนา้ทีข่องกระทรวงศกึษาธกิาร

ประพฤตปิฏบิตัตินและรักษาจรยิธรรม ให ้

สอดคลอ้งกับประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ

พลเรอืนตามมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 

2562

อยูร่ะหวา่ง

การพัฒนา
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ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของส านักงาน และการ

ประเมนิ ITA ยังถอืเป็นเครือ่งมอืหนึง่ที่

หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดม้สีว่น

รว่มกันสง่เสรมิ ใหก้ารบรหิารราชการของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นไปอยา่งมคีณุธรรม

และความโปรง่ใส และสง่ผลใหก้ารทจุรติ

ในภาพรวม ของประเทศลดนอ้ยลงไปได ้

ไมม่ากก็นอ้ย ซึง่ในระยะยาวก็ยังสามารถ

สะทอ้นถงึการรับรูใ้นระดบัสากลไดอ้กีดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การจัดท าและการ

เผยแพรคู่ม่อืหรอื

แนวทางการ

ใหบ้รกิารตา่งๆ ของ

ส านักงานทางเว็บไซต์

1.เพือ่เผยแพรคู่ม่อืหรอืแนวทางการปฏบิตั ิ

ส าหรับผูรั้บบรกิารหรอืผูม้าตดิตอ่กับ

หน่วยงานใชเ้ป็นขอ้มลูในการขอรับบรกิาร

หรอืตดิตอ่กับหน่วยงาน เชน่ การขอรับ

การประเมนิชว่ง Covid-19 การท าบตัรผู ้

ประเมนิ เป็นตน้

2.พือ่เผยแพรคู่ม่อืหรอืแนวทางการปฏบิตั ิ

ส าหรับบคุลากรของส านักงาน ในดา้นตา่งๆ

 เชน่ คูม่อืป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

 คูม่อืผลประโยชนทั์บซอ้น เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

77
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ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสด่า้นการ

จัดซือ้จัดจา้ง

มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นการจัดซือ้จัด

จา้ง และก าหนดแนวทางมาตรการตา่งๆ ที่

สง่เสรมิความโปรง่ใสในดา้นนี้ เชน่ การ

จัดท าแผนการจัดซือ้จัดจา้งและเผยแพร่

ในหลากหลายชอ่งทาง การเปิดเผยขอ้มลู

การจัดซือ้จัดจา้งผา่นทางหนา้เว็บไซต์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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ษาธกิาร

ส านักงาน

รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมนิ

คณุภาพ

การศกึษา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

๑) เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยงาน

 มขีัน้ตอน กระบวนการ

และแนวทางในการปฏบิตังิานเป็น

มาตรฐานเดยีวกัน

๒.) เพือ่ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอืตอ่

หน่วยงานวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

 ระเบยีบ หลกัเกณฑเ์กีย่วกับการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติทีไ่ดก้ าหนดไว ้

อยา่งสม า่เสมอและมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั


