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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นแนวนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) และเป็น
เครื่องมือที่มุ่งหมายว่าจะช่วยในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตอบสนองต่อประชาชนและ
บุคลากรภายในหน่วยงานมากขึ้น โดยตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบราชการหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตและเพ่ือให้เกิดการปรับตัวสู่การปฏิบัติงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ซึง่จะช่วยให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริต  
ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน เพ่ิมความสะดวกให้ผู้มาติดต่อรับบริการ เพ่ิมศักยภาพของประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ช่วยให้การท าธุรกรรมของภาคธุรกิจเอกชนรวดเร็วขึ้น และช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐให้
น้อยลง 

 การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เป็น Decade of ITA Journey หรือ ทศวรรษแห่ง
การเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส ซ่ึงเป็นการเดินทางเข้าสู่ปีที่ ๑๐ ของการด าเนินการที่ผ่านมา และเป็น
ปีที่ ๕ ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยังคง
หลักการพื้นฐานส าคัญของการประเมิน ITA คือการ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐ และ “เปิดโอกาส” ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการประเมิน ITA ประจ าปี ๒๕๖๕ มีหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน ๘,๓๐๓ แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน และมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วน
ร่วมสะท้อนความเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นจ านวนถึง ๑,๓๐๐,๑๓๒ ราย กล่าวได้ว่าเป็น
การประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศในปั จจุบัน  

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถน าไปใช้
ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการภายใน ตลอดจนการจัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรและการป้องกันการ
ทุจริตในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการระดับกรมของกระทรวงฯ ที่จะต้อง
เข้าร่วมการประเมิน ITA เป็นปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
                                     ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม 256๕ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ – 25๗๐ โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครื่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด1 ซ่ึงการ
ประเมิน ITA เป็นกลไกให้หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักในการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งได้ถูก
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง 
การต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 2.2 เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นจุดบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข และแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุง รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  

3. ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

 ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง 
การต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) 

แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

                                           
1 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในลักษณะภาพรวมของกระทรวงฯ และขอให้ประสานงานกับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
กระทรวงฯ ให้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป 



1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย 
มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 256๕ เป็นต้นมา  

3. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีไม่น้อยกว่า 30 คน  

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีไม่น้อยกว่า 30 คน 

การรวบรวมข้อมูล 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ปรากฏผลดังตารางที ่1  

 จ านวนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

กลุ่มตัวอย่างขั้นต  า 
ที ก าหนด 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบส ารวจ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1,๑๓๕ 1๑๔ ๒๒๒ 

จากตารางที ่1 กระทรวงฯ ได้น าเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 1,๑๓๕ คน ลงในระบบ ITAS 
และระบบได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของกระทรวงฯ จ านวน 1๑๔ คน จากนั้นท าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ  
โดยสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจผ่านช่องทาง URL หรือ QR code ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามา 
ตอบแบบส ารวจ IIT จ านวนทั้งสิ้น ๒๒๒ คน ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า ที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ปรากฏผลดังตารางที ่2 



 จ านวนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

กลุ่มตัวอย่างขั้นต  า 
ที ก าหนด 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบส ารวจ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

๗๗๙ ๗๘ ๙๓ 

จากตารางที ่2 กระทรวงฯ ได้น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยระบุจ านวนประมาณการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกระทรวงฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน ๗๗๙ คน ลงในระบบ ITAS  
และระบบได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของกระทรวงฯ จ านวน ๗๘ คน จากนั้นท าการประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจผ่านช่องทาง URL 
หรือ QR code รวมไปถึงทางระบบ ITAS โดยตรง โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT 
จ านวนทั้งสิ้น ๙๓ คน ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า ที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  

4. ประโยชน์ที จะได้รับ 

 4.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง 
การต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 4.2 ได้น าแนวทาง/ข้อเสนอแนะจากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของกระทรวงฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมิน 
ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินการรับรู้ 

เครื่องมือ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ข้อ ประเด็นในการประเมินการรับรู ้
IIT 30 1. การปฏิบัติหน้าที   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I1 การปฏิบตัิงาน/ให้บริการ ของบุคลากร แก่ผูม้าติดต่อ 
• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

I2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของบุคลากร แก่ผูม้าตดิต่อทุกคน  
อย่างเท่าเทียมกัน  

I3 การมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที ่
• มุ่งผลส าเร็จของงาน  
• ให้ความส าคญักับงาน  
• พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตน 

I4 การเรยีกรับเงิน ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับ 
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

I5 การรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากการรบัจากญาติ
หรือบุคคล ที่ให้กันในโอกาสตา่ง ๆ   

I6 การใหเ้งิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ แกบุ่คคลภายนอก หรือ
ภาคเอกชน  

2. การใช้งบประมาณ I7 การรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
I8 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 

เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
I9 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ 

พวกพ้อง  
I10 การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ  
I11 การจัดซื้อจดัจ้าง/จดัหาพสัดุ และการตรวจรบัพสัดุ ในลักษณะโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ หรือเอื้อประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการ  
I12 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน 
3. การใช้อ านาจ I13 การได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

I14 การประเมินผลการปฏิบตัิงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
I15 การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรมของผู้บังคับบญัชา 
I16 การสั่งการให้ท าธรุะส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา  
I17 การสั่งการของผู้บังคับบญัชา ให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือเสี่ยงต่อ

การทุจริต  
I18 การถูกแทรกแซงในการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานจาก 

ผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง  



4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ I19 การเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเปน็ของสว่นตวั หรือน าไปให ้
กลุม่พวกพ้อง  

I20 ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

I21 การขออนุญาตอย่างถูกต้องของบุคลากร ในการขอยมืทรัพยส์ินของ
ราชการไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงาน  

I22 การน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้อง 
ของบุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน  

I23 การรับรู้แนวปฏิบัติที่ถูกต้องของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  

I24 การก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

5. การแก้ไขปัญหาทุจริต I25 การให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารสูงสดุ  
I26 การทบทวนนโยบาย หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
I27 การรับรู้การแก้ไขปญัหาการทุจรติในหน่วยงาน 
I28 การเฝา้ระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 

เมื่อมีการทุจริตในหน่วยงาน 
I29 การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
I30 การพบเห็นแนวโนม้การทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน และความ

คิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้   
• สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้สะดวก 
• สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได้ 
• มั่นใจว่ามีการด าเนินการตรงไปตรงมา 
• มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

EIT 30 6. คุณภาพการด าเนินงาน E1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของเจ้าหน้าท่ี  
• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

E2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของเจ้าหน้าท่ีแก่ผู้มาติดต่อทุกคน 
อย่างเท่าเทียมกัน  

E3 การให้ข้อมูลเกีย่วกับการด าเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู  

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีต่ิดต่อเคยร้องขอ 
ให้จ่าย ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

E5 หน่วยงานที่ตดิตอ่มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชนข์องประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก  



7. ประสิทธิภาพการสื อสาร E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีติดต่อเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย  

E7 การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน  

E8 ช่องทางการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ 

E9 การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกีย่วกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน  

E10 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
8. การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

E11 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

E12 การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
E13 การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
E14 การเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เข้า

ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น  

E15 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
OIT 40 9. การเปิดเผยข้อมูล  ข้อมูล 

    9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 อ านาจหน้าท่ี 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O8 Q&A 
O9 Social Network 

    9.2 การบรหิารงาน O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี  
O11 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานประจ าป ีรอบ 6 เดือน 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 E–Service 

    9.3 การบรหิารเงิน
งบประมาณ 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี รอบ 6 

เดือน 



O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพสัดุ 
O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดรุายเดือน 
O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ี

    9.4 การบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

    9.5 การส่งเสรมิความ
โปร่งใส 

O29 แนวปฏิบัติการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 

10. การป้องกันการทุจริต 
    10.1 การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 
O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติและประพฤติมิชอบประจ าป ี
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

รอบ 6 เดือน 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ี

    10.2 มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ 

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การประเมินผล 

1. การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามล าดับโดย

มีข้ันตอนดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน คะแนนของข้อค าถาม 
คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด  
คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที ถ่วงน้ าหนัก 

2. เกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

 0 – 49.99  F 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลการประเมิน  
ของหน่วยงานจะแสดงสัญลักษณ์ “*” ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่หน่วยงานด าเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 

แผนภาพแสดงเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

1. ผลคะแนนการประเมิน 
จากผลการประเมินในภาพรวมของกระทรวงฯ ได้ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๑๒ คะแนน 

อยู่ในระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) โดยแต่ละตัวชี้วัดมีผลคะแนนปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ตามรายตัวชี้วัด 

เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด สามารถเรียงล าดับผลคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที  ตัวชี้วัด  ผลคะแนน  เครื องมือวัด  
1 ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจรติ        ๐๑๐  OIT 
2 ตัวช้ีวัดที่ ๙   การเปิดเผยข้อมลู ๙๗.๕๐ OIT 
3 ตัวช้ีวัดที่ ๖   คุณภาพการด าเนินงาน 9๒.๔๘ EIT 
4 ตัวช้ีวัดที่ ๑   การปฏิบัตหิน้าท่ี ๙๑.๔๒ IIT 
5 ตัวช้ีวัดที่ ๓   การใช้อ านาจ ๘๕.๙๙ IIT 
6 ตัวช้ีวัดที่ ๗   ประสิทธิภาพการสือ่สาร ๘๕.๖๕ EIT 
7 ตัวช้ีวัดที่ ๒   การใช้งบประมาณ ๘๓.๕๔ IIT 
8 ตัวช้ีวัดที่ ๕   การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๓.๑๒ IIT 
9 ตัวช้ีวัดที่ ๘   การปรับปรุงการท างาน ๘๒.๕๙ EIT 

10 ตัวช้ีวัดที่ ๔   การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๑.๖๔ IIT 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ “ตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต” โดยคะแนนอยู่ที่ ร้อยละ ๑๐๐ คะแนน และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัด “การใช้
ทรัพย์สินของราชการ” ซึ่งได้คะแนน ร้อยละ ๘๑.๖๔ คะแนน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 คะแนน  

 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มาท าการ
วิเคราะห์ โดยจ าแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ตัวช้ีวัดที ได้คะแนนเต็ม จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที  10 “การป้องกันการทุจริต” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ  
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงในปี 256๕ มีผล
คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตาม
แผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 “การป้องกันการทุจริต” 

 

จากแผนภาพที่ ๑  พบว่าผลคะแนนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เท่ากับปี ๒๕๖๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
กระทรวงฯ สามารถด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ให้สาธารณชนได้รับทราบครบถ้วนทุกประเด็น ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จึงท าให้ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ “การป้องกันการทุจริต” ของกระทรวงฯ ได้คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
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 ตัวช้ีวัดที มีคะแนนเพิ มขึ้นจากปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที  1 “การปฏิบัติหน้าที ” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน รวมไปถึงปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ซ่ึงในปี 256๕ มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๑.๔๒ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

  แผนภาพที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 1 “การปฏิบัติหน้าที่” 

 
 

จากแผนภาพที่ ๒  พบว่าผลคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 256๒ - ๒๕๖๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานซึ่งยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญและมีความรับผิดชอบต่องาน และส่วนใหญ่ไม่
พบการเรียกรับ การให้สินบน หรือประโยชนอื่นใด ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
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ตัวชี้วัดที  5 “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด 
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงในปี 256๕ มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๓.๑๒ 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” 

 

แผนภาพที่ ๓ พบว่าผลคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 - ๒๕๖๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีการรับรู้ต่อ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่กระทรวงฯ ควร
พัฒนาเพื่อให้ได้คะแนนเพ่ิมขึ้น คือ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานให้มากขึ้น โดย
ช่องทางดังกล่าวจะต้องเป็นช่องทางที่ผู้ร้องเรียนสามารถส่งหลักฐาน และติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
การมีมาตรการ/แนวทางที่ชัดเจนในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการด าเนินการ รวมไปถึงการน าผลจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง และให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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  ตัวช้ีวัดที มีคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที  ๙ “การเปิดเผยข้อมูล”  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งในปี 256๕ มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๗.๕๐ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 9 “การเปิดเผยข้อมูล”   

 

แผนภาพที่ ๔ พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๔ เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงฯ 
ไม่ได้รับคะแนนในหนึ่งข้อ จาก ๔๓ ข้อ เป็นข้อมูลในตัวช้ีวัดย่อยที  ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ O15 ข้อมูลเชิง
สถิติการให้บริการ ซึ่งการแสดงข้อมูลของกระทรวงฯ ไม่ได้มีการจัดท าข้อมูลให้เป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ในขณะที่การน าเสนอข้อมูลในข้ออ่ืน ๆ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
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ตัวชี้วัดที  ๖ “คุณภาพการด าเนินงาน” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูล/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ซ่ึงในปี ๒๕๖๕ มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๒.๔๘ โดย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

   แผนภาพที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 6 “คุณภาพการด าเนินงาน” 

 

จากแผนภาพที่ ๕  พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 256๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงฯ จะต้องให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับหลักการด าเนินงานตามมาตรฐาน เป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของกระทรวงฯ เพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวช้ีวัดที  3 “การใช้อ านาจ” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งในปี ๒๕๖๕ มีผลคะแนนเท่ากับ ๘๕.๙๙ 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ ๖ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ ๓ “การใช้อ านาจ” 

 

จากแผนภาพที่ ๖  พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของกระทรวงฯ มี
ความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตน เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง และการมอบหมายงาน รวมไปถึงการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานจะต้องน าไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ตัวช้ีวัดที  7 “ประสิทธิภาพการสื อสาร” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่ท าการเผยแพร่จะต้องครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน การมีช่องทางให้แสดงความคิดเห็น ความสามารถในการชี้แจงและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน รวมถึงการ
มีช่องทางให้ร้องเรียนการทุจริต ซ่ึงในปี 256๕ มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๕.๖๕ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินในปี 256๒  - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ ๗ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 7 “ประสิทธิภาพการสื่อสาร”  

 

แผนภาพที่ ๗ พบว่าผลคะแนนลดลงจากป ี256๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการชี้แจงและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ลดลง  
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ตัวช้ีวัดที  2 “การใช้งบประมาณ” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ 
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ยกตัวอย่างเช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าเดินทาง ฯลฯ รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ซ่ึงในปี 256๕ มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 83.๕๔ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน 
ในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้  

แผนภาพที่ ๘ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 “การใช้งบประมาณ” 

 

แผนภาพที่ ๘ พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๔ เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรยังคงมีความเชื่อมั่น
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่กระทรวงฯ ควรพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลคะแนน
เพ่ิมข้ึน คือ เรื่องการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ 
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ตัวช้ีวัดที  8 “การปรับปรุงระบบการท างาน” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในปี 256๕ มีผลคะแนน
เท่ากับ ร้อยละ ๘๒.๕๙ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ ๙ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 “การปรับปรุงระบบการท างาน” 

 

แผนภาพที่ ๙ พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานในภาพรวมของกระทรวงฯ 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว รวมไปถึงการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการที่โปร่งใส ลดลง ซึ่งประเด็นส าคัญที่กระทรวงฯ ควร
พัฒนาเพื่อให้ได้ผลคะแนนเพิ่มข้ึน คือ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดที  4 “การใช้ทรัพย์สินของราชการ” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ซึ่งในปี 256๕ มีผลคะแนนเท่ากับ  
ร้อยละ ๘๑.๖๔ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 256๒ - ๒๕๖๔ จะปรากฏผลตามแผนภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ ๑๐ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 4 “การใช้ทรัพย์สินของราชการ” 

 

แผนภาพที่ ๑๐ พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 256๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน 
ในการใช้ทรัพย์สนิของราชการลดลง โดยมีประเดน็ที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลคะแนนเพ่ิมขึ้น คอื การปรับปรุงขั้นตอนการ
ขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกมากข้ึน รวมไปถึงการจัดท าคู่มือ การเผยแพร่
แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพื อปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ซึ่งมีผลคะแนน
ระดับย่อยต่ ากว่าร้อยละ 85 โดยจ าแนกออกตามแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 
/จุดอ่อน 

ผลคะแนนระดับ
ย่อย 

สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  1 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้มาตดิต่อเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 

83.61 - ควรสร้างความตระหนักอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร
มีการปฏิบตัิงาน/ให้บริการแกผู่้
มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด มุ่งผลส าเร็จของงาน  
มีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าท่ีของตน รวมไปถึงมคีวาม
พร้อมรับผดิชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

กรมการกงสลุ 

และทุกหน่วยงาน 

การปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาตดิต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

82.12 

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร (มุ่งผลส าเร็จ 
ให้ความส าคญักับงาน 
พร้อมรับผดิชอบ) 

83.71 

ตัวชี้วัดที  2 
การใช้งบประมาณ 
 
 

การรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 

64.04 - ควรพิจารณาแนวทาง/ช่อง
ทางการเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปทีี่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร
เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรของ
กระทรวงฯ ได้มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน   

ส านักบริหารการคลัง 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

72.04 

ตัวชี้วัดที  3 
การใช้อ านาจ 

 

การได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

78.09 - พิจารณาแนวทางการ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและให้บคุลากรรับทราบ
อย่างทั่วถึง  

- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ส านักบริหารบุคคล 
และสถาบันการ
ต่างประเทศเทวะ

วงศ์วโรปการ    
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง 

80.78 

การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ

76.41 



ตัวชี้วัด ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 
/จุดอ่อน 

ผลคะแนนระดับ
ย่อย 

สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ให้ทุนการศึกษาอย่างเป็น
ธรรมของผู้บังคับบญัชา 

ศึกษาดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษา ที่มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม 

ตัวชี้วัด 4 
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 
 

ความสะดวกในขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน  

63.82 ควรระบุขั้นตอนและแนวทางใน
การขอยืมทรัพยส์ินของราชการ
ตามประเภทงานดา้นต่างๆ 
ตลอดจนก าหนดแนวทางใน
การก ากับ ดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการไว้
อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์คู่มือ/แนวทาง
ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัดและรับทราบ
อย่างทั่วถึง  

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

การขอยืมทรัพยส์ินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงาน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

83.78 

การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง  

70.13 

การก ากับดูแลตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ของหน่วยงาน  

79.43 

ตัวชี้วัด 5 
การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 

การเฝา้ระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจรติ และ
ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการ
ทุจริต  

78.38 - ก าหนดมาตรการ/แนวทางที่
บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบ
การทุจริต โดยส่วนงานท่ี
รับผิดชอบหากพบว่ามีการ
ทุจริต จะต้องด าเนินการลงโทษ
ทางวินัยอย่างจริงจัง  

- พัฒนาระบบช่องทางการ
ร้องเรียนที่มีความปลอดภัย 
และน่าเชื่อถือ สามารถจัดการ

 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักบริหารบุคคล 
(ส่วนวินัยฯ) 

และกรมการกงสลุ การน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน  

76.73 



ตัวชี้วัด ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 
/จุดอ่อน 

ผลคะแนนระดับ
ย่อย 

สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

เมื่อพบเห็นแนวโนม้การ
ทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน มีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้  

• สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก 

• สามารถตดิตามผลการ
ร้องเรียนได ้

• มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา 

• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและ
ไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

72.58 เรื่องรองเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประชาสมัพันธ์ช่องทางดังกล่าว
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
อย่างทั่วถึง 

- พิจารณาน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายใน
และภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 
/จุดอ่อน 

ผลคะแนนระดับ
ย่อย 

สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  7  
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมลูของ
หน่วยงานสามารถเข้าถึงได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง
หลากหลาย 

81.83 ควรพิจารณาปรับปรุงแนวทาง/
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง 
ๆ ของหน่วยงานใหเ้ข้าถึงได้
ง่ายมากขึ้น ไม่ซับซ้อน มีความ
หลากหลาย โดยข้อมูลมีความ
ชัดเจน และมีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมไปถึง
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
สามารถช้ีแจงและตอบค าถาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ผู้มา
ติดต่อ/ผู้รบับริการได้อย่าง
ชัดเจน 

กรมการกงสลุ 

และทุกหน่วยงาน 

การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 

82.90 

การชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อผู้ที่มาติดต่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน 

83.97 

ตัวชี้วัดที  8 
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

 

 

การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้น  

80.39 ควรมีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และคณุภาพการ
ให้บริการ/การท างาน รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง

กรมการกงสลุ 

และทุกหน่วยงาน 

การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น  

80.02 



การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

76.82 พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน ให้มี
ความโปร่งใสและมีการพัฒนา 
ทีด่ยีิ่งขึ้น 

การปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ใหม้ีความ
โปร่งใสมากขึ้น  

82.18 

  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 
/จุดอ่อน 

ผลคะแนนระดับ
ย่อย 

สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  9  
การเปิดเผยข้อมลู 
ตัวชี้วัดย่อยที  9.2  
การบริหารงาน 

O15  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

0.00 ต้องแสดงข้อมูลสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงานจ าแนก
เป็นรายภารกิจโดยจดัท าข้อมูล
เป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

กรมการกงสลุ 

 
  จากการวิเคราะห์ทั้ง 3 เครื่องมือการประเมิน พบว่าในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ยังมีประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA ของกระทรวงการต่างประเทศ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศปท. จึงได้สรุปมาตรการ/แนวทางการพัฒนาในแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้มาตรการ/แนว
ทางการพัฒนาดังกล่าว สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ของกระทรวงฯ ในปี ๒๕๖๖ เพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 

 

 



มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที รับผิดชอบ 

1. การปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่ม้าติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  
มุ่งผลส าเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีของตน รวมไปถึงความพร้อม
รับผิดชอบความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นจากตนเอง 

กรมการกงสลุ/ทุกหน่วยงาน 

2. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรได้รับรู้อย่างทั่วถึง  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรของกระทรวงฯ ได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน   

ส านักบริหารการคลัง 

๓. การมอบหมายงานให้ตรงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบคุคล การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและให้บุคลากรทราบกันอย่าง
ทั่วถึง รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษา ต้องมีความชัดเจน มีมาตรฐาน และคุณธรรม 

ส านักบริหารบุคคลและ 
สถาบันการต่างประเทศฯ 

4. การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานและท าการเผยแพร่แนวปฏิบตัิให้บุคลากรรบัรู้อย่างท่ัวถึง 
รวมถึงมีการก ากับ ตดิตาม การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักจัดหาและบริหารทรัพยส์ิน 

5. ร่วมกันเฝ้าระวังหากพบว่ามีการทุจริต จะต้องไดร้ับการแกไ้ขอย่างถูกต้อง มีการ
ก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเป็นธรรม และการพัฒนาระบบและประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนที่มีความปลอดภัย และน่าเช่ือถือ สามารถจัดการเรื่องรองเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต  
ส านักบริหารบุคคล (ส่วนวินัย) 

และ กรมการกงสลุ 



มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที รับผิดชอบ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลตา่งๆ ของหน่วยงานท่ีชัดเจน ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีความหลากหลาย มีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ เจ้าหน้าท่ี
สามารถช้ีแจงและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน และมีการประชาสมัพนัธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน รวมไปถึงมีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงาน/การให้บริการ ซึ่งสามารถตอบโต้ สื่อสารแบบสองทาง 

กรมการกงสลุ/ทุกหน่วยงาน 

๒. การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ
การให้บริการ/การท างาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ใหม้ีความโปร่งใสและ 
มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

กรมการกงสลุ/ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที รับผิดชอบ 

1. การปรับปรุงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดยหน่วยงานต้องแสดงข้อมูลสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงาน จ าแนกเป็นรายภารกิจที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย ๖ เดือนแรก 
โดยสามารถจัดท าข้อมลูเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ท่ีมี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ หากเดือนใดไมม่ี
ผู้รับบริการ ให้แสดงสถิตเิป็น ๐ (ศูนย์)  

กรมการกงสลุ 

 

วิธีการด าเนินการเพื อพัฒนาประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้เตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปี ๒๕๖๖ โดยแนบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 256๕ พร้อมก าหนด
แนวทางการพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดอ่อน เพ่ือยกระดับคะแนนให้ดีขึ้น และก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไป
ด าเนินการต่อไป 

การก ากับติดตามและการรายงานผล 

ศปท. ประสานและก ากับติดตามการด าเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดระยะเวลาและช่องทางในการ
รายงานผลให้ทันรอบการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  



มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ )Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น 

คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ

โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี ้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง  แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

กระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม และการแบ่ง
ส่วนงานภายในระดับกรม โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน 
จ านวน 14 หน่วยงาน 
https://www.mfa.go.th/th/content/
โครงสร้าง?page=5f23c62bf34a8552245da915&
menu=5f28df118f0c366db151bfa7 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> กระทรวงการตา่งประเทศ >> โครงสรา้ง/อ านาจ
หน้าท่ี >> โครงสรา้ง 
 แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
https://www.mfa.go.th/th/organization?menu=
5d5bd3d615e39c306002aa8c 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> กระทรวงการตา่งประเทศ >> ท าเนียบข้าราชการ 

 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
 

 

 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ในปี 2566  

 ในกรณีที่กรมยังไมม่ีข้อมูลในสว่นน้ี 
สามารถน าข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรมจากเว็บไซต์กระทรวงฯ ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม ท้ังนี้ 
สามารถขอรับไฟล์ข้อมูลได้จาก ศปท. 

 

- ส านักบริหารบุคคล 
- ทุกกรม 
 

https://www.mfa.go.th/th/content/โครงสร้าง?page=5f23c62bf34a8552245da915&menu=5f28df118f0c366db151bfa7
https://www.mfa.go.th/th/content/โครงสร้าง?page=5f23c62bf34a8552245da915&menu=5f28df118f0c366db151bfa7
https://www.mfa.go.th/th/content/โครงสร้าง?page=5f23c62bf34a8552245da915&menu=5f28df118f0c366db151bfa7
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/organization?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8c
https://www.mfa.go.th/th/organization?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8c
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงข้อมูลและช่องทางการตดิต่อผู้บริหารสูงสดุ 
และผูด้ ารงต าแหน่งทางการบริหารของกระทรวงการ
ต่างประเทศ  

https://www.mfa.go.th/th/page/ท าเนียบ
ผู้บรหิาร?menu=6090a921f0ac8d38cd436cc2 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> กระทรวงการต่างประเทศ >> ท าเนียบ
ผู้บริหาร 

 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสดุ และ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสงูสุด
 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และ
ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร      
แต่ละคน (หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 
และ/หรือไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์)  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้บริหารของหน่วยงานบนเว็บไซต์
กระทรวงฯ ให้เป็นปัจจุบันและเปน็ไป
ตามรายละเอียดที่จะต้องเผยแพรใ่นปี 
2566 

 กรมแสดงข้อมูลของผู้บริหารสงูสุด 
และผูด้ ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของกรมบนเว็บไซต์ของกรมตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

- กรมสารนิเทศ  
(ดูแลรูปแบบและการ
น าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
กระทรวง)  
 
 
 
-  ทุกกรม 
 

O3 อ านาจหน้าที ่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของกระทรวง       
การต่างประเทศ โดยแยกหน้าที่และอ านาจตาม
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการเป็นรายหน่วยงาน 
จ านวน 14 หน่วยงาน
https://www.mfa.go.th/th/content/118988-
อ านาจ
หน้าท่ี?page=5f23c6579c5ba05fb67ad162&men
u=5f23c6879b385832d87aa782 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> กระทรวงการตา่งประเทศ >> โครงสรา้ง/อ านาจ
หน้าท่ี >> อ านาจหน้าที ่

 แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึง
หน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน  
(ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมลูกฎหมาย
ทั้งฉบับ)  

 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ในปี 2566  

 ในกรณีที่กรมยังไม่มีข้อมลูในส่วนนี้
สามารถน าข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรมจากเว็บไซต์กระทรวงฯ ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ทั้งนี้ สามารถขอรับไฟล์ข้อมลูไดจ้าก 
ศปท. 

 

- ทุกหน่วยงาน 

O4 แผน
ยุทธศาสตร์
หรือ
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

 แสดงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

https://www.mfa.go.th/th/page/แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ-ประเด็นการต่างประ
เท?menu=5f2149b741eb326fd85bb323 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> นโยบายการต่างประเทศ >> แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 
2561-2580) 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี 

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวช้ีวดั 

 เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลมุปี พ.ศ. 2566 

 พิจารณาตรวจสอบความสมบรูณ์
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ในปี 2566 

 กรมน าแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม เนื่องจาก
การด าเนินงานของกรมเป็นไปตาม
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ

- ส านักนโยบายและแผน 
 
 
 
 
- ทุกกรม 
 

 

https://www.mfa.go.th/th/page/ทำเนียบผู้บริหาร?menu=6090a921f0ac8d38cd436cc2
https://www.mfa.go.th/th/page/ทำเนียบผู้บริหาร?menu=6090a921f0ac8d38cd436cc2
https://www.mfa.go.th/th/page/ทำเนียบผู้บริหาร?menu=6090a921f0ac8d38cd436cc2
https://www.mfa.go.th/th/page/ทำเนียบผู้บริหาร?menu=6090a921f0ac8d38cd436cc2
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ-ประเด็นการต่างประเท?menu=5f2149b741eb326fd85bb323
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ-ประเด็นการต่างประเท?menu=5f2149b741eb326fd85bb323
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ-ประเด็นการต่างประเท?menu=5f2149b741eb326fd85bb323
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
https://www.mfa.go.th/th/page/นโยบายการ
ต่างประเทศ-
2?menu=5d5bd3d615e39c306002aa96 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> นโยบายการต่างประเทศ >> ค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ข้อ 4 การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 

ต่างประเทศ ท่ีมสี านักนโยบายและ
แผน ส านักงานปลดักระทรวงฯ ท า
หน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการ
ขับเคลื่อนและก ากับดูแลภาพรวม
แผนงานของกระทรวงฯ รวมไปถึง
รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของกระทรวงฯ ซึง่ทุก
หน่วยงานในกระทรวงฯ ต้องปฏิบตัิ
ตามแผนดังกล่าว  

O5 ข้อมูลการ
ติดต่อ 

 แสดงรายละเอียดสถานท่ีตั้งของหน่วยงานท้ัง      
4 แห่ง ได้แก่  
        1. อาคารถนนศรีอยุธยา 
        2. อาคารถนนแจ้งวัฒนะ 
        3. ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ ถนนแจ้งวัฒนะ 
(อาคาร B ช้ัน 7) 
        4. ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ ถนนแจ้งวัฒนะ 
(อาคาร B ช้ัน 8) 

https://www.mfa.go.th/th/page/ที่ตั้ง
กระทรวงฯ?menu=5d5bd3c615e39c306002a868 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> กระทรวงการต่างประเทศ >> ที่ตั้งกระทรวง
การต่างประเทศ 

แสดงข้อมูลการตดิต่อของหน่วยงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
 ที่อยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 E-mail 
 แผนที่ตั้ง 

 แสดงข้อมูลการตดิต่อของกรมให้
ครบถ้วนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่
ก าหนดให้เผยแพร่ในปี 2566 

 

-  ทุกกรม 

 

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 แสดงรายละเอียดหัวข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ กฎกระทรวง   
การแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงฯ กฎหมาย    
ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ กฎหมาย        
ที่กระทรวงการต่างประเทศรักษาการ เป็นต้น  
https://www.mfa.go.th/th/page/กฎหมายและ
สนธิสัญญาที่
เกี่ยวข้อง?menu=5d5bd3c715e39c306002a899 

 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 

 พิจารณาตรวจสอบ / update 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานบนเว็บไซต์กระทรวงฯ 

 กรมพิจารณาน าเอากฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรม ตลอดจน
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ท้ังหมดของกรม เช่น  
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 

- ทุกหน่วยงาน 

https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/page/ที่ตั้งกระทรวงฯ?menu=5d5bd3c615e39c306002a868
https://www.mfa.go.th/th/page/ที่ตั้งกระทรวงฯ?menu=5d5bd3c615e39c306002a868
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/page/กฎหมายและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง?menu=5d5bd3c715e39c306002a899
https://www.mfa.go.th/th/page/กฎหมายและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง?menu=5d5bd3c715e39c306002a899
https://www.mfa.go.th/th/page/กฎหมายและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง?menu=5d5bd3c715e39c306002a899


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> นโยบายการต่างประเทศ >> กฎหมายและ
สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
 
 แสดงข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของกรมการกงสุลฯ มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ กรมการกงสลุ เปน็ต้น 
https://consular.mfa.go.th/th/page/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง?menu=5ddcfcf39ae18216ea5efb93 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >>  เว็บไซต์ที่น่าสนใจของหน่วยงานภายใน
กระทรวง >> กรมการกงสุล >> หน้าหลัก >> 
กรมการกงสลุ >> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ (หากมี) ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม 

การประชาสัมพันธ ์
O7 ข่าว

ประชาสมัพันธ์ 
 แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงฯ โดยมีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจ ภายใต้
หัวข้อ เช่น ขา่วเด่น การบริการประชาชน ข่าวสารนิเทศ 
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand.com ข่าวกิจกรรม
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ข่าวอ่ืน ๆ 
เป็นต้น  https://www.mfa.go.th/th/index 
เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก 

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปี 
พ.ศ. 2566 

 

 พิจารณาเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานเป็น
ประจ า 

 

-  ทุกกรม (เว็บไซต์กรม) 
 
- กรมสารนิเทศ  
(ดูแลรูปแบบและการ
น าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
กระทรวง) 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A  แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงการ

ต่างประเทศ โดยช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จะ Pop up ขึ้นมาเป็น
สัญลักษณ์ Messenger ปรากฏอยู่บริเวณมุมขวามือ
ด้านล่างของเว็บไซต์ เป็นระบบ Messenger ที่มี
ลักษณะเป็นการถาม-ตอบ สื่อสารไดส้องทาง 
ตลอดจนผู้รับบริการยังสามารถแสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ https://www.mfa.go.th/th/index 

 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบ 
กับผู้สอบถามได้ โดยมลีักษณะเปน็การ
สื่อสารไดส้องทาง ทางหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น
Messenger Live Chat, Chatbot 

 กรมพิจารณาใช้ Facebook 
Messenger ของกระทรวงฯ ซึ่งเป็น
ระบบตอบค าถามอัตโนมัติ (chatbot) 
ที่กรมสารนิเทศเป็นผู้ดูแล โดยกรม
ประสานงานกับศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับ
มีบันทึกเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิม 

-  ทุกกรม 
 

https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/index
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/index


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก 

Facebook Messenger บนหนา้
แรกของเว็บไซต์กรม 

O9 Social 
Network 

 แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมีช่องทางการตดิต่อทาง Social 
Network ดังนี้ Facebook ,Instagram, Twitter ,
YouTube, Line, Blockdit และ Tiktok  

https://www.mfa.go.th/th/index 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 

 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, 
Instagram  

 

 กรมแสดงช่องทางการติดต่อทาง 
Social Network อย่างน้อย 1 
ช่องทางบนเว็บไซต์ของกรม 

 

- ทุกกรม 
 

  O10 นโยบาย
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่เพ่ิมเติมใหม่ในปี 2566  แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคลของหน่วยงาน 

 แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคลของหน่วยงาน 

 

 (ศปท. อยู่ระหว่าง
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย
ดังกล่าวของกระทรวงฯ) 
 

 

ตัวชี้วดัย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 
O11 แผน

ด าเนินงานและ
การใช้
งบประมาณ
ประจ าป ี

แผนด าเนินงาน 
 แสดงรายละเอียดของแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
https://shorturl.asia/BSvWx 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> นโยบายการต่างประเทศ >>  แผนปฏิบัติ
ราชการรายปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี  

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) โครงการหรือกิจกรรม 
(2)  งบประมาณที่ใช้ 
(3)  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 พิจารณาตรวจสอบความสมบรูณ์
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ โดยเป็นแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 2566 

 

 กรมสามารถใช้ข้อมูลแผน
ด าเนินงานประจ าปีของส านักงาน

- ส านกันโยบายและแผน 
(แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี) 

- ส านกับริหารการคลัง 
(แผนการปฏิบตัิงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี) 

- ทุกกรม 

https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/index
https://www.mfa.go.th/
https://shorturl.asia/BSvWx
https://www.mfa.go.th/


 แสดงรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(แบบ สงป.301 - รายงานแผน) ซึ่งมีรายละเอียด
ข้อมูลประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวดั งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 
https://citly.me/r61Gx 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน >> แผนด าเนินงาน >> แผน
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565 

 เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2566 

ปลัดกระทรวง ทีจ่ัดท าโดยส านัก
นโยบายและแผน และส านักบรหิาร
การคลัง บนเว็บไซต์กระทรวง ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมได้ 
เนื่องจากการด าเนินงานของกรม
เป็นไปตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
ต่างประเทศ ท่ีมสี านักนโยบายและ
แผน ส านักงานปลดักระทรวงฯ ท า
หน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการ
ขับเคลื่อนและก ากับดูแลภาพรวม
แผนงานของกระทรวงฯ รวมไปถึง
รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของกระทรวงฯ ซึง่ทุก
หน่วยงานในกระทรวงฯ ต้องปฏิบตัิ
ตามแผนดังกล่าว 

 

O12 รายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
และการใช้
งบประมาณ
ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

การด าเนินงาน 
 แสดงรายละเอียดรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565) (การด าเนินการ) 
https://citly.me/XasWJ 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน >> แผนด าเนินงาน >>รายงาน
การก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) (การ
ด าเนินการ) 
งบประมาณ 
 แสดงรายละเอียดรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565) (งบประมาณ) 
https://citly.me/d9Rte 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน >> แผนด าเนินงาน >>รายงาน
การก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) (งบประมาณ) 

 แสดงรายงานผลความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีในข้อ O11  

 มีเนื้อหาหรือรายละเอยีด
ความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่

ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้

ด าเนินงานแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม 

 สามารถจัดท าข้อมลูเป็นรายเดอืน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  พิจารณา update รายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

 กรมจัดท ารายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานรอบ 6 เดือนในส่วน
ของกรมให้มีความสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานประจ าปีที่เผยแพร่
ในข้อ O11 และมีข้อมูลตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

- ส านักนโยบายและแผน 
(การด าเนินงาน) 
- ส านักบริหารการคลัง 
(การใช้จ่ายงบประมาณ) 
 
 
 
 
- ทุกกรม 
 

https://citly.me/r61Gx
https://www.mfa.go.th/
https://citly.me/XasWJ
https://www.mfa.go.th/
https://citly.me/d9Rte
https://www.mfa.go.th/


O13 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

การด าเนินงาน 
 แสดงรายละเอียดรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 ของกระทรวงการต่างประเทศ 
https://citly.me/OSniB 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน >> แผนด าเนินงาน >>รายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 (การ
ด าเนินการ) 

 งบประมาณ 
 แสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (แบบ สงป.301 – รายงานผล) 

https://citly.me/pN5BX 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน >> แผนด าเนินงาน >>รายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ) 

 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าป ี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ผลการด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรม 
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ปัญหา/อุปสรรค 
(4) ข้อเสนอแนะ 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

 พิจารณารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี แสดง
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของปี 
2565 โดยระบุประเด็นปญัหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ     

 

 

 กรมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีในส่วนของกรม
ตามรายละเอียดที่จะต้องเผยแพรใ่นปี 
2566  

 

- ส านักนโยบายและแผน 
(รายงานประจ าปี) 

- ส านักบริหารการคลัง 
(รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณ)  

 

- ทุกกรม 

การปฏิบัติงาน 

O14 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
    1. แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงการ
ต่างประเทศ     
    2. คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ กองกลาง 
    3. คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 
    4. ตารางก าหนดอายุการเก็บรกัษาเอกสารราชการ
ของกระทรวงฯ 
    5. คู่มือจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
ของส่วนราชการในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 

https://www.mfa.go.th/th/page/คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน?menu=5d5bd3cb15e39c306002a957  

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน* 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) เป็นคู่มือปฏิบตัิภารกิจใด 
(2) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน

ต าแหน่งใด 
(3) ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบตัิ

อย่างไร 
 หน่วยงานจะต้องเปดิเผยอย่างน้อย 
1 คู่มือ 
*กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าท่ีก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิในเรื่องนั้น 
หน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได ้

 หน่วยงานท่ีมีการจดัท า/ปรับปรุง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานตามภารกิจเพิม่เตมิ โดยมี
รายละเอียดตามองค์ประกอบท่ี
ก าหนด พิจารณาเผยแพร่คูม่ือดังกล่าว
บนเว็บไซต์กระทรวงฯ 

 กรมพิจารณาน าคู่มือการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจของกรมไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกรม 

 

- ทุกหน่วยงาน 

https://citly.me/OSniB
https://citly.me/pN5BX
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?menu=5d5bd3cb15e39c306002a957
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?menu=5d5bd3cb15e39c306002a957
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?menu=5d5bd3cb15e39c306002a957


เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> คูม่ือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

การให้บริการ 

O15 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

 แสดงรายละเอียดการให้บริการประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น การ
ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตราฯ งาน
รับรองนิติกรณ์เอกสาร งานคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศ เป็นต้น โดยจัดท าเปน็คู่มือในรูปแบบ
ต่างๆ รวมไปถึงการจัดท า FAQ (ค าถามที่พบบ่อย) ใน
ลักษณะถาม-ตอบในประเด็นส าคญัที่ประชาชนให้
ความสนใจ 

 https://consular.mfa.go.th/th/publicservice-category/
คู่มือประชาชน 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> บริการประชาชน >> คู่มือประชาชน 

 แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน
หรือคู่มือแนวทางการปฏิบตัิที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบั
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ 
อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการ
หรือภารกจิใด และก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร 

 หน่วยงานจะต้องเปดิเผยอย่างน้อย 
1 คู่มือ 

 พิจารณาตรวจสอบ / update 
ข้อมูล หากหน่วยงานมีการจัดท า/
ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ โดยให้มีรายละเอียดตาม
องค์ประกอบท่ีก าหนด 

 

*ด าเนินการเฉพาะ
กรมการกงสุล หรือ
หน่วยงานที่มีการ
ให้บริการในลักษณะ
ดังกล่าว 

 

O16 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

 แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 อาทิ สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร สถิติผู้ขอ
หนังสือเดินทางทุกประเภท สถิติการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น โดยข้อมูลล่าสุด   
- สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปี 2565 ยังเป็นข้อมูล 
ณ เดือนมีนาคม 2565 
 - สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง ปี 2565 ยังเป็น
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 
 - สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ยัง
เป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 

https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการ
ให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> บริการประชาชน >> คูม่ือประชาชน >> 
กรมการกงสลุ >> สถติิการให้บรกิาร 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของ
หน่วยงาน 

 สามารถจัดท าข้อมลูเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลมุใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

 พิจารณาตรวจสอบ/update ข้อมูล
เชิงสถิติในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 โดยขอให้มีข้อมูลในช่วง 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

*ด าเนินการเฉพาะ
กรมการกงสุล หรือ
หน่วยงานที่มีการ
ให้บริการในลักษณะ
ดังกล่าว 

https://www.mfa.go.th/
https://consular.mfa.go.th/th/publicservice-category/คู่มือประชาชน
https://consular.mfa.go.th/th/publicservice-category/คู่มือประชาชน
https://www.mfa.go.th/
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23
https://www.mfa.go.th/


O17 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

 แสดงข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
ในแต่ละเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(มกราคม - มีนาคม) ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ อาทิ 
การออกหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร เป็นต้น  

https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/st
at/cfb2565.pdf 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> บริการประชาชน >> คูม่ือประชาชน >> 
กรมการกงสลุ >> สถติิการให้บรกิาร >> ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ. 2565 
(มกราคม – มีนาคม) 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

 พิจารณาตรวจสอบ/update 
ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจฯ 
ของปี 2565 ให้มีความสมบูรณ์ตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

 

*ด าเนินการเฉพาะ
กรมการกงสุล หรือ
หน่วยงานที่มีการ
ให้บริการในลักษณะ
ดังกล่าว 
 

O18  E-Service  แสดงช่องทางการเข้าถึงระบบการให้บริการ
ออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ คือ การขอ
ความช่วยเหลือของคนไทยในต่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อกระทรวงฯ ด าเนินการช่วยเหลือคน
ไทยในต่างประเทศ 
https://consular.mfa.go.th/th/publicform-
form/แบบฟอร์มช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> บริการประชาชน >> การช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ 
 แสดงช่องทางการเข้าถึงระบบการให้บริการ
ออนไลน์การลงทะเบียนขอท าหนังสือเดินทางล่วงหน้า
ของกรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีต้องการจองคิว
ท าหนังสือเดินทาง  

https://www.qpassport.in.th/#/landing 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> บริการประชาชน >> หนังสือเดินทาง >> 
จองคิวท าหนังสือเดินทางออนไลน ์

 แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูล
หรือธุรกรรมภาครัฐท่ีสอดคล้องกบั
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรบับริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกั   
ของหน่วยงาน 

 

 พิจารณา update ข้อมูล หาก
หน่วยงานมีการปรับปรุงหรือให้บริการ 
E-Service เพิ่มเติม 

 

*ด าเนินการเฉพาะ
กรมการกงสุล หรือ
หน่วยงานที่มีการ
ให้บริการในลักษณะ
ดังกล่าว 
 

*หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การ
ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/stat/cfb2565.pdf
https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/stat/cfb2565.pdf
https://www.mfa.go.th/
https://consular.mfa.go.th/th/publicform-form/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://consular.mfa.go.th/th/publicform-form/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://www.mfa.go.th/
https://www.qpassport.in.th/#/landing
https://www.mfa.go.th/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
O19 แผนการจดัซื้อ

จัดจ้างหรือ
แผนการจดัหา
พัสด ุ

 แสดงรายละเอียดแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจดัจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง?menu=5ef180b4ee1ad27816331763 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> ประกาศจดัซื้อ–จัด
จ้าง >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอื
แผนการจดัหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในป ี
พ.ศ. 2566 

 *กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มี
วงเงินเกนิ 5 แสนบาทหรือการจดั
จ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้อง
เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้
หน่วยงานอธบิายเพ่ิมเติมโดย
ละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซ้ือจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

 พิจารณา update ข้อมูลลงบน
เว็บไซต์อยา่งต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

 กรมน าข้อมลูแผนการจัดซื้อจดัจ้าง
หรือแผนการจัดหาพสัดุในส่วนของ
กรมไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม 
โดยพิจารณา update ข้อมูลลงบน
เว็บไซต์อยา่งต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

- ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน  
 
 

- ทุกกรม 

O20 ประกาศตา่ง ๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจดัหา
พัสด ุ

 แสดงรายละเอียดของประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ   
การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุของกระทรวง   
การต่างประเทศ อาทิ การประกาศการประกวดราคา/
ผู้ชนะการจดัซื้อจัดจา้ง/การเสนอราคา การประกาศ
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น   
https://www.mfa.go.th/th/page/ประกาศผู้ชนะ
การเสนอ
ราคา?menu=5ef180d8075b573c0a5535b3 
 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> ประกาศจดัซื้อ–จัด
จ้าง 

 แสดงประกาศการจัดซื้อจดัจ้าง
ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น 

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในป ี
พ.ศ. 2566 

 พิจารณา update ข้อมูลลงบน
เว็บไซต์อยา่งต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

 กรมน าข้อมลูประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุในส่วนของกรมไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกรม โดยพิจารณา 
update ข้อมลูลงบนเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
จะต้องเผยแพร่ในปี 2566 

- ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน  
 
 

- ทุกกรม 
 

https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง?menu=5ef180b4ee1ad27816331763
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง?menu=5ef180b4ee1ad27816331763
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/th/page/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา?menu=5ef180d8075b573c0a5535b3
https://www.mfa.go.th/th/page/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา?menu=5ef180d8075b573c0a5535b3
https://www.mfa.go.th/th/page/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา?menu=5ef180d8075b573c0a5535b3
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O21 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจดัหา
พัสดุรายเดือน 

 แสดงรายละเอียดสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน ตามแบบ สขร. 1 โดยแยกเป็น
รายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 - 
2565 

https://citly.me/U6DYH 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน >> ปีงบประมาณ 2565 

 

 แสดงรายงานผลการจดัซื้อจัดจา้ง
ของหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจดัซือ้จัด
จ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานท่ีซื้อหรือจ้าง 
วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธกีาร
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นตน้ 

 เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคุลมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2566 

*กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือ
จัดจ้างในเดือนนั้น 

 พิจารณา update การรายงาน
สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างฯ รายเดอืน
ตามแบบ สขร. 1 ของปี 2566 ลงบน
เว็บไซต์อยา่งต่อเนื่อง โดยเป็นข้อมูล
ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และในกรณีที่ไมม่ีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้
เผยแพร่ว่าไมม่ีการจดัซื้อจัดจ้างใน
เดือนนั้น 

 กรมแสดงข้อมูลสรุปผลการจดัซื้อ
จัดจ้างฯ รายเดือนของกรมตามแบบ 
สขร. 1 ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
จะต้องเผยแพร่ในปี 2566 
(กรมสามารถใช้ข้อมูลแบบ สขร.1 ที่
หน่วยงานใช้เผยแพร่บนศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ 
(www.oic.go.th)) 

- ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน (เผยแพรส่รุปผล
การจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงานในสป. บน
เว็บไซต์กระทรวงฯ) 
 
 
 
 

- ทุกกรม 
 

O22 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจดัหา
พัสดุประจ าป ี
 

 แสดงรายละเอียดแผนการจดัซื้อจัดจา้ง ประจ าปี 2564 
และแบบรายงานผลการจดัซื้อจดัจา้งตามแผนปฏิบตัิการ
จัดซื้อจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

https://shorturl.asia/nAo0r 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> ประกาศและอื่นๆ >> รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
>> รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 >> รายงานผลการจดัซื้อจัดจา้ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง  
(2) สรุปรายการทีม่ีการจดัซื้อจัดจา้ง 
(3) ปัญหา/อุปสรรค  
(4) ข้อเสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

 พิจารณา update การรายงานผล
การจัดซื้อฯ ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2566 โดยเป็น
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
ต้องมีการสรุปในภาพรวมเทียบกับ
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง และมีการ
วิเคราะหผ์ล เพื่อน าไปปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างในป ี2566 ต่อไป 

 กรมเผยแพรร่ายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเฉพาะส่วนท่ีหน่วยงาน
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างเอง โดย
พิจารณาจัดท าข้อมลูสรปุภาพรวมการ
จัดซื้อจัดจ้างตามตัวอยา่งข้อมูลของ

- ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน (เผยแพรส่รุปผล
การจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงานใน สป. บน
เว็บไซต์กระทรวงฯ) 
 
 
 
 

- ทุกกรม 
 

https://citly.me/U6DYH
https://www.mfa.go.th/
https://shorturl.asia/nAo0r
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักจัดหาบนเว็บไซต์กระทรวงฯ 
(https://shorturl.asia/nAo0r) 

 

ตัวชี้วัดย่อยที  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O23 นโยบายหรือ

แผนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 แสดงนโยบายหรือแผนการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  
เพื่อก่อให้เกิดการบรหิารทรัพยากรบุคคล ที่มีความ
โปร่งใสและมีคณุธรรม 

 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสดุที่ก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน 

https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/
ประกาศ/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ.pdf 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> ประกาศและอื่นๆ >> การบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล >> นโยบายการบริหารและการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 
>> นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงการต่างประเทศ 

 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสดุ 
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของ
หน่วยงาน 

 เป็นนโยบายหรือแผนฯ ท่ีใช้บังคับ
ในปี พ.ศ. 2566  

 

 พิจารณาความสมบูรณ์และความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

 

 

 

- ส านักบริหารบุคคล 

 

 

 

 

O24 การด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร

เป็นเกณฑ์การประเมินที่มกีารปรับปรุงองค์ประกอบ
เพ่ิมเติมในปี 2566 

 แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุล 
ในข้อ O23 

 ส านักบริหารบุคคล พิจารณา
จัดท าข้อมูลที่มีเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้าตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 

- ส านักบริหารบุคคล 

 

 

https://shorturl.asia/nAo0r
https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/ประกาศ/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ.pdf
https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/ประกาศ/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ.pdf
https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/ประกาศ/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ.pdf
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ทรัพยากร
บุคคล 
 

 มีเนื้อหาหรือรายละเอยีด
ความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่

ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้

ด าเนินงานแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม 

 สามารถจัดท าข้อมลูเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

2566 และจัดท าข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566 

 

 

 

 

O25 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

 แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้แก่ 
     1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
     2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
     3. การพัฒนาบุคลากร 
     4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
     5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c
306002aa3e?menu=5d5bd3d315e39c306002aa3f 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> ประกาศและอื่นๆ >> การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล >> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
(3) การพัฒนาบุคลากร 
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 

 เป็นหลักเกณฑฯ์ ที่ใช้บังคับในปี 
พ.ศ. 2566 

 
*กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ของ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได ้

 พิจารณาความสมบูรณ์และ 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่จะต้องเผยแพร่ใน
ปี 2566 และเป็นหลักเกณฑฯ์ ที่ใช้
บังคับในปี พ.ศ. 2566 

 

 

- ส านักบริหารบุคคล 
(การบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

- สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์ฯ 
(การพัฒนาบุคลากร) 

 

 

O26 รายงานผลการ
บริหาร และ
พัฒนา

 แสดงรายละเอียดรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564 

https://shorturl.asia/SqHkm 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  

 พิจารณาความสมบูรณ์และความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่จะต้องเผยแพร่ในปี 

-  ส านักบริหารบุคคล 
(การบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa3e?menu=5d5bd3d315e39c306002aa3f
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa3e?menu=5d5bd3d315e39c306002aa3f
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ทรัพยากร 
บุคคลประจ าป ี

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> ประกาศและอื่นๆ >> การบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล >> รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี >> รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564 
 

(1) ผลการด าเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

(2) สรุปข้อมลูสถิตดิ้านทรัพยากร
บุคคล เช่น อัตราก าลัง การ
แต่งตั้ง/โยกยา้ย การฝึกอบรม/
พัฒนา เป็นต้น 

(3) ปัญหา/อุปสรรค  
(4) ข้อเสนอแนะ 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

2566 โดยเป็นการรายงานผลฯ 
ประจ าปี 2565 

 

 

- สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์ฯ 
(การพัฒนาบุคลากร) 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O27 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการ 
รวมถึงการร้องเรียนการทุจริต โดยระบรุายละเอียด
อธิบายถึงแนวทางการรับข้อร้องเรยีน/ร้องทุกข ์ 
ขอบเขตการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจนค าแนะน า 
ในการท าหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งสามารถ 
Download ศึกษากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนได้
ตามไฟล์แนบด้านล่าง  

https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E
0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9
%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%99-
%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%
B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) รายละเอียดวิธีการที่

บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน

การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  
(3) ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ  
(4) ระยะเวลาด าเนินการ  

 พิจารณาความสมบูรณ์และ 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ในปี 2566 

 กรมน าข้อมลูแนวปฏิบัติการจดัการ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบ บนเว็บไซต์ของ ศปท. ไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกรม 

 

 

- ศปท. และ 
- ส่วนวินัยฯ ส านัก
บริหารบุคคล 
 
 
 
- ทุกกรม 
 

https://www.mfa.go.th/
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef
7fb342af294b65 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> การส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส >> การ
ร้องเรียนการทจุริต >> แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
ทุจริต 

O28 ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

 แสดงรายละเอียดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีช่องทางการ
ร้องเรียนการทจุริตออนไลน ์

https://complaint.consular.go.th/ 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลกั >> 
การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> การร้องเรยีน
การทุจรติ >> ระบบรับเรื่องร้องเรยีน-ร้องทกุข ์>> 
ร้องเรียนการทจุรติ 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย
แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียน
เรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 

 กรมเพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตของกระทรวงฯ ท่ี
ดูแลโดยกรมการกงสลุไปเผยแพรบ่น
เว็บไซต์ของกรม 

 

 

- ทุกกรม 
 
- กรมการกงสุล (ผู้พัฒนา
และดูแลระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนของกระทรวงฯ) 
 

O29 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 แสดงรายละเอียดสถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ 
ปี 2565 

https://citly.me/jcKuV 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 
การร้องเรียนการทุจรติ >> สถิตเิรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต >> สถิตเิรื่องร้องเรยีน_2565 

 แสดงข้อมูลสถิตเิรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวน
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ   
 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ทีม่ีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

 ตรวจสอบ / update ข้อมูลสถติิ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติ
มิชอบประจ าปี พ.ศ. 2566 

 ศปท. สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนจาก
ระบบ และส่งให้ผู้ประสานงานหลกั 
ITA ของกรมทาง e-mail เพื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกรมต่อไป 

- ศปท.  
 

- ทุกกรม 

https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C?menu=5dc1891eef7fb342af294b65
https://www.mfa.go.th/
https://complaint.consular.go.th/
https://www.mfa.go.th/
https://citly.me/jcKuV
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่า
ไม่มเีรื่องร้องเรียน 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O30 การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่มกีารปรับปรุงองค์ประกอบ
เพ่ิมเติมในปี 2566 

 แสดงข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์หลักของ
กระทรวงฯ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในปี พ.ศ. 2565 
อาทิ 

https://shorturl.asia/KtDG3  

(ไทยฉลองวันหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้าสากลประจ าป ี
2564 ร่วมกับองค์การอนามยัโลก เยาวชน ภาคประชา
สังคม และหุ้นส่วนต่างประเทศ เมื่อ 9 ธ.ค. 2564) 

https://shorturl.asia/8TNFV  

(กระทรวงการต่างประเทศเปิดเวทีปาฐกถา MFA CEO 
Forum Season 2 สะท้อนนโยบายเศรษฐกิจการเงินใน
ยุควิกฤตโควิด โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ 
9 ธ.ค. 2564) 

https://shorturl.asia/3zHoa  

(ไทยจัดการสัมมนาเชิงอภิปราย หัวข้อ ประเด็นส าคัญ
ของการประชุมเอเปค ปี 2565 เมื่อ 1 ธ.ค. 2564) 

https://shorturl.asia/JxjZT  

(กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมระดมสมอง
ระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OEWG for SDGs) เมื่อ 29 
พ.ย. 2564) 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>>  ศูนย์ข่าว >> ข่าวสารนิเทศ 

 แสดงรายงานผลการเปดิโอกาสให้
บุคคลภายนอกไดม้ีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกไดม้ีส่วนร่วม  
อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมสี่วนร่วม  
(2) สรุปข้อมูลของผู้มสี่วนร่วม  
(3) ผลจากการมสี่วนร่วม  
(4) การน าผลจากการมสี่วนร่วมไป
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

 - ทุกหน่วยงาน 

(ศปท. อยู่ระหว่างการ
ประสานขอความชัดเจน
จากส านักงาน ป.ป.ช. 
เกี่ยวกับรูปแบบของการ
รายงานผล) 

https://www.mfa.go.th/


 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ประเมินการเผยแพร่ข้อมลูที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไมร่ับของขวัญ การประเมินความเสีย่งเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  
(2) มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคญัต่อผลการประเมิน เพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย )10 ข้อมูล) ดังนี้      
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นโยบาย No Gift Policy 
O31 ประกาศ

เจตนารมณ์
นโยบาย No 
Gift Policy 
จากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่มกีารปรับปรุงองค์ประกอบ
เพ่ิมเติมในปี 2566 

 ประกาศกระทรวงฯ เรื่องนโยบายไมร่ับของขวัญ
หรือของก านัลทุกชนิดฯ และประชาสัมพันธ์สื่อ 
Infographic นโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของ
ก านัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน ์อ่ืนใด จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในทุกโอกาส และทุกเทศกาล” ประจ าปี 
2565 แก่บุคลากรในสังกัด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
https://acc.mfa.go.th/th/content/no-gift-
policy-
2565?cate=5d6bab3c15e39c3f5c005b5b 
 
เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 
>> การส่งเสริมคณุธรรมละความโปร่งใส >> สื่อ
ประชาสมัพันธ์ >> Infographic >> No Gift Policy 
2565 

 เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มี
การลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*  

 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่า
ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนใน
หน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดก่อน/ขณะ/หลังปฏบิัติ
หน้าท่ี ท่ีจะส่งผลให้เกิดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  

 เป็นการประกาศส าหรับปี พ.ศ. 
2566  

*ผู้บริหารสูงสดุที่ด ารงต าแหน่งในปี 
พ.ศ. 2566 

 ศปท. ด าเนินการในส่วนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ  

 หน่วยงานระดบักรมจดัท าและ
เผยแพร่ประกาศท่ีแสดงถึงการมสีว่น
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
กรมตามองค์ประกอบของข้อมูลที่
ก าหนดลงบนเว็บไซต์ของกรม  โดย
อาจพิจารณารูปแบบและเนื้อหาจาก
ประกาศกระทรวงฯ ที่ลงนามโดยปลัด
กระทรวงฯ (อยู่ระหว่างเรียนเสนอ
ท่านปลัดฯ พิจารณา) 

 

-  ศปท.  
  

- ทุกกรม 

O32 การสร้าง
วัฒนธรรม No 
Gift Policy 
 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่เพ่ิมเติมใหม่ในปี 2566  แสดงการด าเนินกิจกรรมทีม่ี
วัตถุประสงค์เพื่อปลุกจติส านึกหรอื
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหนา้ที่ใน

 หน่วยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ สามารถด าเนิน
กิจกรรมและจดัท าข่าวประชาสัมพันธ์

-  ศปท. / หน่วยงานใน 
สป. 
  

https://acc.mfa.go.th/th/content/no-gift-policy-2565?cate=5d6bab3c15e39c3f5c005b5b
https://acc.mfa.go.th/th/content/no-gift-policy-2565?cate=5d6bab3c15e39c3f5c005b5b
https://acc.mfa.go.th/th/content/no-gift-policy-2565?cate=5d6bab3c15e39c3f5c005b5b
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การปฏิเสธการรับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนา้ที่  

 เป็นการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ
การประชุม การสมัมนา เพื่อถ่ายทอด
หรือมอบนโยบาย หรือเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ  

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

เพื่อจัดส่งให้ ศปท. น าไปเผยแพรบ่น
เว็บไซต์กระทรวงฯ 

 กรมด าเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการ
รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี ตามองค์ประกอบ
ของข้อมูลที่ก าหนด และน าข่าว
กิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของกรม 

 

 

- ทุกกรม 

O33 รายงานผลตาม
นโยบาย  
No Gift 
Policy 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่เพ่ิมเติมใหม่ในปี 2566  แสดงการประเมินผลและรายงาน
ผลตามนโยบาย No Gift Policy จาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี  

 เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี 
พ.ศ. 2566 

 หน่วยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ รายงานผลฯ รอบ ๖ 
เดือนของปี พ.ศ. 2566 ให้ ศปท. 
รวบรวมเผยแพร ่

 กรมน ารายงานผลตามนโยบาย No 
Gift Policy จากการปฏิบตัิหน้าทีท่ี่
จัดส่งให้ ศปท. เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของกรม 

-  ศปท. / หน่วยงานใน 
สป. 
  

 

- ทุกกรม 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

O34 การประเมิน
ความเสีย่งการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าป ี
 

 แสดงข้อมูลการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ประกอบด้วย 

 1. การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจรติของ
กระทรวงการต่างประเทศ 

 2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 แสดงผลการประเมินความเสีย่งของ

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ที่ท่ี

อาจก่อให้เกิด การทุจรติและประพฤติ

มิชอบ 

 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ

ประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดบัของ

ความเสีย่ง  

 กรมพิจารณาจดัท าการประเมนิ

ความเสีย่งการทุจรติให้ครบตาม

องค์ประกอบของข้อมูล และเผยแพร่

การประเมินความเสีย่งการทุจรติลงบน

เว็บไซต์ของกรมให้เป็นไปตาม

รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 

2566  

- ทุกกรม 

 



ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

https://acc.mfa.go.th/th/page/การประเมินความ
เสี่ยง-2563?menu=5f8965894221462d691672f2 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้าหลัก 

>> การส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส >>  

การประเมินความเสีย่งการทุจรติ 

(2) มาตรการและการด าเนินการใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง  

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

- กรมการกงสุลด าเนินการตามแนว

ทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของส านักงาน ป.ป.ท. 

 

O35 การด าเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสีย่งการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

 แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการด าเนินการจัดการ
ความเสีย่งการทุจรติของกระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิ การรายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจรติ 
การด าเนินการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจรติ 
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ง การก ากับ
ติดตามและการรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ เป็นต้น 

shorturl.at/kKNRZ 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 
การประเมินความเสีย่งการทุจรติ 

 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการ เพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ o34  

  เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
2566 

 

 แสดงหลักฐานการด าเนินการหรือ
กิจกรรมตามมาตรการที่ระบุไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตในข้อ o34 

 พิจารณาความสมบูรณ์และ 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่จะต้องเผยแพร ่
ในปี 2566 

-  ศปท. 
 - ทุกกรม 

แผนป้องกันการทุจริต 
O36 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการ
ทุจริต 

 แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 2565 
https://shorturl.asia/ciI5W 

 แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระดับกรม ประจ าปี 2565 
https://shorturl.asia/HB5On 

เข้าถึงโดย : https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต >> แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือ 
ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) โครงการ/กิจกรรม  
(2) งบประมาณ*  
(3) ช่วงเวลาด าเนินการ  
 เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลมุปี พ.ศ. 2566  

 ศปท. รวบรวม และจัดท าแผน
ระดับกระทรวง ป ี2566 เพื่อน าไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงฯ 

 กรมน าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการ
ทุจริตที่กรมส่งให้ ศปท. เผยแพร่ลงบน
เว็บไซต์ของกรม โดยตรวจสอบข้อมูล
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ในปี 2566 

- ศปท. 
(แผนระดับกระทรวง) 
 
 
- ทุกกรม 
(แผนระดับกรม) 

https://acc.mfa.go.th/th/page/การประเมินความเสี่ยง-2563?menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/page/การประเมินความเสี่ยง-2563?menu=5f8965894221462d691672f2
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

*กรณีการด าเนินการ/กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

O37 รายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ 
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

 แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก  

https://shorturl.asia/87e5i 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต >> รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 แสดงรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตตามข้อ o36  

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม  

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงานแตล่ะโครงการ/กิจกรรม  

 สามารถจัดท าข้อมลูเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลมุใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566 

 พิจารณาจัดท ารายงานการก ากับ
ติดตามฯ รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 
โดยเป็นไปตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ในปี 2566 

 กรมน ารายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตที่กรมส่งให้ ศปท. เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกรม โดยตรวจสอบข้อมูล
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่จะต้อง
เผยแพร่ในปี 2566 

- ศปท. 
(แผนระดับกระทรวง) 
 
 
 
- ทุกกรม 
(แผนระดับกรม) 

O38 รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี
 

 แสดงรายละเอียดของรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ประจ าปี 2565 

https://shorturl.asia/m3pq6 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >>  
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต >> รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

(3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ  

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

 ศปท. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการฯ ปี 2565 และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกระทรวงฯ   

 กรมน ารายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจรติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ท่ีกรมส่งให้ 
ศปท. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม 
โดยตรวจสอบข้อมลูให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 
2566 

- ศปท. 
(แผนระดับกระทรวง) 
 
 
- ทุกกรม 
(แผนระดับกรม) 

 

 

https://shorturl.asia/87e5i
https://www.mfa.go.th/
https://shorturl.asia/m3pq6
https://www.mfa.go.th/


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 

2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 
O39 ประมวล

จริยธรรม
ส าหรับ 
เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ 
 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่เพ่ิมเติมใหม่ในปี 2566 

 แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

https://acc.mfa.go.th/th/page/กฎหมายด้าน
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ >> กฎหมายด้าน
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 แสดงประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ*  

 แสดงข้อก าหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) 
เพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  

* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้อง
ด าเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อก าหนด
จริยธรรมจะต้องด าเนินการโดย
หน่วยงานเอง 

 ศปท. เผยแพรป่ระมวล
จริยธรรมฯ บนเว็บไซต์กระทรวงฯ 

 กรมน าประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน (ประกาศ ณ 
วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
เผยแพรล่งบนเว็บไซต์ของกรม 

- ศปท. 
 

- ทุกกรม 
 

O40 การขับเคลื่อน
จริยธรรม 
 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่เพ่ิมเติมใหม่ในปี 2566 

 แสดงทีมให้ค าปรึกษาตอบค าถามทางจริยธรรมหรือ
คณะท างานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม (คณะกรรมการ
จริยธรรม) 

 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ >> กฎหมายด้าน
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐาน
ทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) การจัดตั้งทีมให้ค าปรึกษาตอบ
ค าถามทางจริยธรรมหรือคณะท างาน
ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม  

(2) การจัดท าแนวปฏิบัติ Do’s & 
Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกบั
พฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางใน
การประพฤตตินทางจริยธรรม  

(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก
สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐในหลักสตูร หรือกิจกรรม
เสรมิสร้าง/ส่งเสรมิจรยิธรรมของ
หน่วยงาน  

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

 ศปท. อยู่ระหว่างด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการใน
คณะกรรมการจรยิธรรมและจัดท า
แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts โดย
จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
กระทรวงฯ ในโอกาสแรก 

 

- ศปท. 
)ทีมให้ค าปรึกษาและแนว
ปฏิบัติ Do’s & Don’ts) 
- สถาบันการต่างประเทศเท
วะวงศ์วโรปการ 
)การฝึกอบรม) 
- ทุกกรม (ในส่วนของกรม 
อยู่ระหว่างการประสานกับ
ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อขอ
ทราบแนวทางการด าเนินการ) 
 

https://acc.mfa.go.th/th/page/กฎหมายด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
https://acc.mfa.go.th/th/page/กฎหมายด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 

2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

O41 การประเมิน
จริยธรรม 
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 

เป็นเกณฑ์การประเมินที่เพ่ิมเติมใหม่ในปี 2566  แสดงรายงานการน าการประเมนิ
จริยธรรมไปใช้ในกระบวน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง  

 แสดงการก าหนดให้มีการน าผลการ
ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ 
ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์
บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการ
ใดกระบวนการหนึ่ง  

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

 ส านักบริหารบุคคลแสดงข้อมูล
ตามองค์ประกอบของข้อมูลที่
ก าหนดบนเว็บไซต์กระทรวงฯ 
(ท้ังนี้ รอแนวทางจากส านักงาน 
กพ.) 

 

- ส านักบริหารบุคคล 
 
 
 
- ทุกกรม (ในส่วนของกรม 
ศปท. อยู่ระหว่างการประสาน
กับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อขอ
ทราบแนวทางการด าเนินการ) 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการ

ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน 
หน่วยงาน 

 แสดงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ การสรุป
วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 
จากผลการประเมิน ITA ที่กระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับ ซึ่งรายละเอียดที่ท าการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

   1. ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ีจะต้อง
ได้รับการแก้ไข หรือที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

   2. แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อยกระดับผล
คะแนนการประเมิน ITA ให้เพิ่มสงูขึ้น 

https://acc.mfa.go.th/th/page/https-acc-mfa-
go-th-th-page-e0-b8-a1-e0-b8-b2-e0-
b?menu=5f89422a93470738157e97c2 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 

 แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2565  

 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์
อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  

(2) ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นท่ีมี
ความสอดคล้องกับผลการประเมนิฯ 

  มีการก าหนดแนวทางการน าผล
การวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิหรือ
มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล
การวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย

- ศปท. จัดท ารายงานการ
วิเคราะหฯ์ โดยมีข้อมลูตาม
องค์ประกอบท่ีก าหนด 

 

- ศปท. 

- ทุกกรม )ได้รับการยกเว้น
ส าหรับปีแรกที่เข้าร่วมการ
ประเมิน)  

หมายเหตุ: ในกรณีที่
หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
ใหม่ ส านักงาน ป.ป.ช. จะ
พิจารณาทอนคะแนน (ไม่คดิ
คะแนน) ส าหรับปีแรกที่เข้า
ร่วมการประเมินฯ 

https://acc.mfa.go.th/th/page/https-acc-mfa-go-th-th-page-e0-b8-a1-e0-b8-b2-e0-b?menu=5f89422a93470738157e97c2
https://acc.mfa.go.th/th/page/https-acc-mfa-go-th-th-page-e0-b8-a1-e0-b8-b2-e0-b?menu=5f89422a93470738157e97c2
https://acc.mfa.go.th/th/page/https-acc-mfa-go-th-th-page-e0-b8-a1-e0-b8-b2-e0-b?menu=5f89422a93470738157e97c2
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 

2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส >> การ
วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประกอบด้วย (1) การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

(2) การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ  

(3) การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและ 
การรายงานผล 

O43 การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

 แสดงรายละเอียดของการด าเนนิการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของกระทรวง
การต่างประเทศ ผลของการด าเนินงานของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการตาม
แนวทางมาตรการที่ก าหนด โดยมศีูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท ).ท าหน้าที่ในการก ากับ
ติดตาม ประจ าปี 2565 

https://acc.mfa.go.th/th/page/การด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใ?menu=5f89532bb9d1282a486c53d2 

เข้าถึงโดย  :https://www.mfa.go.th/ >> หน้า
หลัก >> การส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส >> 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส >>  
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 การออกมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ 
ความโปร่งใส ได้แก่  
  1) ประกาศฯ เรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน 
  2) ประกาศนโยบายคณุธรรม จริยธรรม และ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
  3) ประกาศฯ เรื่อง มาตรการใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
มีส่วนร่วม 

 แสดงความก้าวหน้าหรือผล 
การด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

- ศปท. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
และรวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินการในภาพรวมของ
กระทรวงฯ  

 

- ศปท. 
(หน่วยงานหลัก)  
และทุกหน่วยงาน 
(รายงานการด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ O ต่าง ๆ 
ให้ ศปท.) 
- ทุกกรม )ได้รับการยกเว้น
ส าหรับปีแรกที่เข้าร่วมการ
ประเมิน)  
หมายเหตุ: ในกรณีที่
หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
ใหม่ ส านักงาน ป.ป.ช. จะ
พิจารณาทอนคะแนน (ไม่คดิ
คะแนน) ส าหรับปีแรกที่เข้า
ร่วมการประเมินฯ 

https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83?menu=5f89532bb9d1282a486c53d2
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83?menu=5f89532bb9d1282a486c53d2
https://acc.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83?menu=5f89532bb9d1282a486c53d2
https://www.mfa.go.th/


ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของกระทรวงฯ 

สิ่งที ่ITA ปี 2566 ก าหนดให้มี 
)องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการ
)มาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 

2566) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-
กฎหมาย-ระเบียบ-
ประกาศ?menu=5f890baec70b757fbc507522 

เข้าถึงโดย  :https://acc.mfa.go.th/th/index >> 
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ >> กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ กระทรวงการตา่งประเทศ 

 มีการ update กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในเว็บไซต์ของ ศปท. 
เพื่อให้บุคลากรรับทราบ 

https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9753-
กฎหมาย-ระเบียบ-
ประกาศ?menu=5dc163d86d9c72464816f272 

เข้าถึงโดย  :https://acc.mfa.go.th/th/index >> 
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ >> กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 

 
 

https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-กฎหมาย-ระเบียบ-ประกาศ?menu=5f890baec70b757fbc507522
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-กฎหมาย-ระเบียบ-ประกาศ?menu=5f890baec70b757fbc507522
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-กฎหมาย-ระเบียบ-ประกาศ?menu=5f890baec70b757fbc507522
https://acc.mfa.go.th/th/index
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9753-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8?menu=5dc163d86d9c72464816f272
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9753-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8?menu=5dc163d86d9c72464816f272
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9753-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8?menu=5dc163d86d9c72464816f272
https://acc.mfa.go.th/th/index


 
 

ภาคผนวก



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

หน่วยงาน.................................................................................................................................................................................................................... 

ผู้ประสานงาน..................................................................................VOIP: ………………………………………….มือถือ........................................................ 

มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา การด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง หน่วยงานที รับผิดชอบ 

1. การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผูม้าติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏบิัติ  
มุ่งผลส าเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีของตน รวมไปถึงความพร้อม
รับผิดชอบความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นจากตนเอง 

  กรมการกงสลุ/            
ทุกหน่วยงาน 

2. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรไดร้บัรู้อย่างท่ัวถึง  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้   
และเปดิโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงฯ ไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน   

  ส านักบริหารการคลัง 

3. การมอบหมายงานให้ตรงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและให้บุคลากรทราบกันอย่าง
ทั่วถึง รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษา ต้องมีความชัดเจน มีมาตรฐาน และคุณธรรม 

  ส านักบริหารบุคคลและ 
สถาบันการต่างประเทศฯ 

4. การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานและท าการเผยแพร่แนวปฏิบัติให้บุคลากรรับรู้อย่างท่ัวถึง รวมถึงมีการ
ก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 

  ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 

5. ร่วมกันเฝ้าระวังหากพบว่ามีการทุจริต จะต้องไดร้ับการแกไ้ขอย่างถูกต้อง มีการ
ก าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเปน็ธรรม และการพัฒนาระบบช่องทางการร้องเรียน 
ที่มีความปลอดภัย และน่าเช่ือถือ สามารถจัดการเรื่องรองเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

  ศปท. 
ส านักบริหารบุคคล  

(ส่วนวินัย)  
และ  

กรมการกงสลุ 



มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา การด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง หน่วยงานที รับผิดชอบ 

๑. การเผยแพร่ข้อมูลตา่ง ๆ ของหน่วยงานท่ีชัดเจน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีความหลากหลาย มีการปรับปรุงข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เจ้าหน้าท่ี
สามารถช้ีแจงและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน และมีการประชาสมัพนัธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน รวมไปถึงมีช่องทางการรับฟังความคดิเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บรกิาร ซึ่งสามารถตอบโต้ สื่อสารแบบสองทาง 

  กรมการกงสลุ/           
ทุกหน่วยงาน 

๒. การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และคณุภาพ
การให้บริการ/การท างาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสและมีการพัฒนา 
ที่ดียิ่งข้ึน 

  กรมการกงสลุ/            
ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา การด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง หน่วยงานที รับผิดชอบ 

๑. การปรับปรุงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโดยหน่วยงานต้องแสดงข้อมูลสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงาน จ าแนกเป็นรายภารกิจที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย ๖ เดือนแรก โดย
สามารถจัดท าข้อมลูเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ท่ีมีข้อมูล
ครอบคลมุในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ หากเดือนใดไม่มผีู้รับบริการ ให้
แสดงสถิตเิป็น ๐ (ศูนย์) 

  กรมการกงสลุ 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

หน่วยงาน.................................................................................................................................................................................................................... 

ผู้ประสานงาน..................................................................................VOIP: ………………………………………….มือถือ........................................................ 

 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

ข้อ หัวข้อ มาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
ข้อมูลเพื อให้สอดคล้องกับ ITA 

256๖ 

วิธีการ/การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  หน่วยงานที รับผิดชอบ 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

หมายเหตุ :  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมลูการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
                Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ โดยใหร้ายงานเฉพาะหัวข้อที หน่วยงานมีส่วนเกี ยวข้องในการด าเนินงาน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 


