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ค ำน ำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) และเป็นเครื่องมือ
ในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ และ
ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งผลการประเมินที่ได้นั้น หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล 
ในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาส 
ที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

ในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินการภายใต้แนวคิด “Open to 
Transparency เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA คือการ “เปิดเผยข้อมูล”
ของหน่วยงานภาครัฐ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือการ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการด าเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าว จะช่วยส่งเสริม 
ให้การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม
ของประเทศลดน้อยลง ตลอดจนเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ในภาพรวมการบริหารราชการของประเทศไทยต่อไป 

 
         ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

             4  กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กระทรวงการต่างประเทศ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งเป็นกลไกให้หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนัก 
ในการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
ซ่ึงถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง 
การต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.2 เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นจุดบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข และแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุง รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

 ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง 
การต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) 

แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย 
มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 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
ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง  

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 

 

การรวบรวมข้อมูล 

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

 จ านวนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

กลุ่มตัวอย่างขั้นต  า 
ที ก าหนด 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบส ารวจ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1,610 161 183 

จากตารางที่ 1 กระทรวงฯ ได้น าเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 1,610 คน ลงในระบบ ITAS 
และระบบได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของกระทรวงฯ จ านวน 161 คน จากนั้นท าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ  
โดยสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจผ่านช่องทาง URL หรือ QR code ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามา 
ตอบแบบส ารวจ IIT จ านวนทั้งสิ้น 183 คน ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า ที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  

 

 

 



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

 จ านวนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

กลุ่มตัวอย่างขั้นต  า 
ที ก าหนด 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบส ารวจ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

428 43 63 

จากตารางที่ 2 กระทรวงฯ ได้น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยระบุจ านวนประมาณการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกระทรวงฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน 428 คน ลงในระบบ ITAS  
และระบบได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของกระทรวงฯ จ านวน 43 คน จากนั้นท าการประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจผ่านช่องทาง URL 
หรือ QR code รวมไปถึงทางระบบ ITAS โดยตรง โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT 
จ านวนทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า ที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  

 

4. ประโยชน์ที จะได้รับ 

 4.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง 
การต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.2 ได้น าแนวทาง/ข้อเสนอแนะจากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของกระทรวงฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



การประเมิน 
ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินการรับรู้ 

เครื องมือ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ข้อ ประเด็นในการประเมินการรับรู ้
IIT 30 1. การปฏิบัติหน้าที   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I1 การปฏิบตัิงาน/ให้บริการ ของบุคลากร แก่ผูม้าติดต่อ 
 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

I2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของบุคลากร แก่ผูม้าตดิต่อทุกคน  
อย่างเท่าเทียมกัน  

I3 การมพีฤติกรรมในการปฏิบัติงานที ่
 มุ่งผลส าเร็จของงาน  
 ให้ความส าคญักับงาน  
 พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตน 

I4 การเรยีกรับเงิน ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับ 
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  

I5 การรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการรับ จากญาติ
หรือบุคคล ที่ให้กันในโอกาสตา่งๆ  

I6 การใหเ้งิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ แกบุ่คคลภายนอก หรือ
ภาคเอกชน  

2. การใช้งบประมาณ I7 การรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
I8 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 

เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
I9 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ 

พวกพ้อง  
I10 การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุ หรือค่าเดินทาง 

ฯลฯ  
I11 การจัดซื้อจดัจ้าง/จดัหาพสัดุ และการตรวจรบัพสัดุ ในลักษณะโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ หรือเอื้อประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการ  
I12 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ ของหน่วยงาน 
3. การใช้อ านาจ I13 การได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

I14 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระดับคณุภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง 

I15 การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรมของผู้บังคับบญัชา 

I16 การสั่งการให้ท าธรุะส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา  
I17 การสั่งการของผู้บังคับบญัชา ให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือเสี่ยงต่อ

การทุจริต  



เครื องมือ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ข้อ ประเด็นในการประเมินการรับรู ้
I18 การถูกแทรกแซงในการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานจาก 

ผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง  

4. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

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 าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
I30 การพบเห็นแนวโนม้การทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน และความ

คิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้   
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้สะดวก 
 สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้
 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  



เครื องมือ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ข้อ ประเด็นในการประเมินการรับรู ้
E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีต่ิดต่อเคยร้องขอ 

ให้จ่าย ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

E5 หน่วยงานที่ตดิตอ่มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก  

7. ประสิทธิภาพการสื อสาร E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีความเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  

E7 การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน  

E8 ช่องทางการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ 

E9 การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกีย่วกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน  

E10 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
8. การปรับปรุงการท างาน E11 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

ของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
E12 การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
E13 การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
E14 การเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการผู้มาติดต่อ 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 



เครื องมือ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ข้อ ประเด็นในการประเมินการรับรู ้
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 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 

10. การป้องกันการทุจริต 
    10.1 การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

O34 เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 
O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าป ี
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจ 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. 2563 
กระทรวงการต่างประเทศ 

1. ผลคะแนนการประเมิน 
จากผลการประเมินในภาพรวมของกระทรวงฯ ได้ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 78.67 คะแนน 

อยู่ในระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน) โดยแต่ละตัวชี้วัดมีผลคะแนนปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ตามรายตัวชี้วัด 

เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด สามารถเรียงล าดับผลคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที  ตัวชี้วัด  ผลคะแนน  เครื องมือวัด  
1 ตัวช้ีวัดที่ 6   คุณภาพการด าเนินงาน 91.94 EIT 
2 ตัวช้ีวัดที่ 1   การปฏิบัตหิน้าท่ี  88.50 IIT 
3 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ  87.50 OIT 
4 ตัวช้ีวัดที่ 3   การใช้อ านาจ 82.24 IIT 
5 ตัวช้ีวัดที่ 2   การใช้งบประมาณ 80.00 IIT 
6 ตัวช้ีวัดที่ 8   การปรับปรุงระบบการท างาน 79.76 EIT 
7 ตัวช้ีวัดที่ 4   การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 78.72 IIT 
8 ตัวช้ีวัดที่ 5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.70 IIT 
9 ตัวช้ีวัดที่ 7   ประสิทธิภาพการสือ่สาร 72.45 EIT 

10 ตัวช้ีวัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมลู 62.06 OIT 

 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ “ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน” โดยคะแนนอยู่ที่ ร้อยละ 91.94 คะแนน และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัด “การ
เปิดเผยข้อมูล” ซึ่งได้คะแนน ร้อยละ 62.06 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 คะแนน  

 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาท าการ
วิเคราะห์ โดยจ าแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ตัวช้ีวัดที เป็นจุดแข็ง (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 6 “คุณภาพการด าเนินงาน”  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 97.14 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 จะปรากฏผล
ตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

  แผนภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 6 “คุณภาพการด าเนินงาน”   

 
 

จากแผนภาพที่ 1  พบว่าผลคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงฯ ได้ยึดหลักการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
ให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และค านึง 
ถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ส่งผลให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน มีความเชื่อม่ันในคุณภาพการด าเนินงานของกระทรวงฯ เพิ่มมากข้ึน  

 

 

 

 

 

91.94

88.47

2563 2562



ตัวชี้วัดที่ 1 “การปฏิบัติหน้าที่” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน รวมไปถึงปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 88.50 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินในปี 2562 จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

  แผนภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 1 “การปฏิบัติหน้าที่” 

 
 

จากแผนภาพที่ 2  พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 2562 อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดดังกล่าวยังคงเป็นจุดแข็ง 
ของกระทรวงฯ (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีการปฏิบัติงานซึ่งยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญและมีความรับผิดชอบต่องาน และส่วนใหญ่ไม่พบการเรียกรับ  
การให้สินบน หรือประโยชนอื่นใด ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้                     
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ตัวชี้วัดที่ 10 “การป้องกันการทุจริต” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ  
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายใน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งในปี 2563  
มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 87.50 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 จะปรากฏผลตาม
แผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 “การป้องกันการทุจริต” 

 
 

จากแผนภาพที่ 3  พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดดังกล่าวยังคงเป็นจุดแข็ง
ของกระทรวงฯ (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลลง
เว็บไซต์ให้สาธารณชนได้รับทราบครบถ้วนทุกประเด็น แต่เนื่องจากมีบางประเด็น เช่น การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ยังถูกมองว่าไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ หรือกิจกรรมทีช่ัดเจนเป็น
รูปธรรม จึงท าให้กระทรวงฯ ไม่ได้คะแนนในประเด็นดังกล่าว 
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จุดที จะต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที ได้คะแนนต  ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 3 “การใช้อ านาจ” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 82.24  
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 “การใช้อ านาจ” 

 

จากแผนภาพที่ 4  พบว่าผลคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของกระทรวงฯ  
มีความเชื่อมัน่ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่กระทรวงฯ
ควรพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลคะแนนเพ่ิมขึ้น คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม เนื่องจากยังมีกลุ่มบุคคลบางส่วนที่เห็นว่าประเด็นดังกล่าวยังคงขาดความเป็นธรรม 
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 ตัวชี้วัดที่ 2 “การใช้งบประมาณ” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ยกตัวอย่างเช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 80.00 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน 
ในปี 2562 จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้  

แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 “การใช้งบประมาณ” 

 

แผนภาพที่ 5 พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 2562 เพียงเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่น
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่กระทรวงฯ ควรพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลคะแนน
เพ่ิมข้ึน คือ เรื่องการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 “การปรับปรุงระบบการท างาน” เป็นตัวชี้วัดทีป่ระเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 79.76 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 “การปรับปรุงระบบการท างาน” 

 

แผนภาพที่ 6 พบว่าผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มีความเชื่อม่ันในกระบวนการท างานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ให้บริการ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วขึ้น 
รวมไปถึงการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการที่โปร่งใสมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่กระทรวงฯ  
ควรพัฒนาเพื่อให้ได้ผลคะแนนเพิ่มขึ้น คือ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.76

72.08

2563 2562



ตัวชี้วัดที่ 4 “การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน
ของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ  
ร้อยละ 78.72 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 4 “การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ” 

 

แผนภาพที่ 7 พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน 
ในการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการลดลง โดยมีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลคะแนนเพ่ิมขึ้น คือ การปรับปรุงขั้นตอน
การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกมากข้ึน รวมไปถึงการทบทวนแนวปฏิบัติ
ของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.72

79.58

2563 2562



ตัวชี้วัดที่ 5 “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด 
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการจดัท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 76.70  
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” 

 

แผนภาพที่ 8 พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีการรับรู้ต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในภาพรวมน้อยลง ซ่ีงกระทรวงฯ ควรมีการปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งหลักฐาน และติดตามผลการร้องเรียนได้
อย่างสะดวก เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการ รวมไปถึงการน าผลจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง  และ 
ให้มีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.7

77.74

2563 2562



ตัวชี้วัดที่ 7 “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่ท าการเผยแพร่จะต้องครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ซึ่งในปี 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 72.45 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 
จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 7 “ประสิทธิภาพการสื่อสาร”  

 

แผนภาพที่ 9 พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานมีการรับรู้ถึงข้อมูลของหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย  
แต่อย่างไรก็ดี ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อยังมองว่าช่องทางที่สามารถให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน และช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ นั้นยังเข้าถึงยาก และไม่มีความ
ชัดเจนเท่าที่ควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.7

77.74

2563 2562



ตัวชี้วัดที่ 9 “การเปิดเผยข้อมูล” เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 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 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 62.06 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินในปี 2562 จะปรากฏผลตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนน ตัวชี้วัดที่ 9 “การเปิดเผยข้อมูล” 

 

แผนภาพที่ 10 พบว่าผลคะแนนลดลงจากปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงฯ ได้ด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ แต่เนื่องจากมีบางประเด็นที่ยังมี
องค์ประกอบของข้อมูลไม่ครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นข้อมูลของผู้บริหาร ยังขาดข้อมูลช่องทางการติดต่อ 
ประเด็น Q&A ไม่ได้แสดงช่องทางท่ีสามารถท าการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เป็นต้น 
ประกอบกับการขาดความเข้าใจในการบริหารงานของกระทรวงฯ ทีเ่ป็นแบบรวมศูนย์ ของผู้รับจ้างตรวจประเมิน 
จึงท าให้กระทรวงฯ ไม่ได้คะแนนในบางประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.06

97.14

2563 2562



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/ให้บริการ 
แก่ผู้มาตดิต่อเป็นไปตาม
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด  

77.65 บุคลากรควรมีการปฏิบตัิงาน/
ให้บริการ ที่มีมาตรฐาน 
ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
อย่างเคร่งครัด และให้บริการ
แก่ผู้มาตดิต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ไมเ่ลือกปฏิบัติ มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน มีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีของ
ตน รวมไปถึงความพร้อม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากตนเองดว้ย 

กรมการกงสลุ 

การปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาตดิต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน  

79.40 

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร (มุ่งผลส าเร็จ 
ให้ความส าคญักับงาน 
พร้อมรับผดิชอบ) 

79.41 

ตัวชี้วัดที  2 
การใช้งบประมาณ 
 
 

การรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 

56.73 ควรมีการเผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรไดร้ับรู้อย่างทั่วถึง ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของกระทรวง ท่ี
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ
สร้างการรับรู้ และเปดิโอกาส
ให้บุคลากรของกระทรวงฯ ไดม้ี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดความคุม้ค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และตามแผน
ที่วางไว ้

ส านักบริหารการคลัง 

การใช้จ่ายงบประมาณโดย
ค านึงถึงความคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  

82.45 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

65.96 

ตัวชี้วัดที  3 
การใช้อ านาจ 
 

การไดร้ับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม 

73.13 ควรมีการมอบหมายงานใหต้รง
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แต่ละบคุคล การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและให้

ส านักบริหารบุคคล 
และสถาบันการ
ต่างประเทศฯ 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ

74.24 



ตัวชี้วัด ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 
/จุดอ่อน 

ผลคะแนนระดับ
ย่อย 

สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

คุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง 

บุคลากรทราบกันอย่างทั่วถึง 
รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษา ต้องมีความ
ชัดเจน มีมาตรฐาน และ
คุณธรรม 

การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรมของผู้บังคับบญัชา 

72.34 

ตัวชี้วัด 4 
การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
 
 

ความสะดวกในขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน  

63.27 ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาตยืมทรัพยส์ินของ
ราชการที่ชัดเจน และท าการ
เผยแพร่ให้บคุลากรรับรู้อย่าง
ทั่วถึง รวมถึงมีการก ากับ 
ติดตาม การตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

การขอยืมทรัพยส์ินของ
ราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง  

80.83 

การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง  

64.62 

การก ากับดูแลตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ของหน่วยงาน  

74.08 

ตัวชี้วัด 5 
การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 

การให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน ของผู้บริหาร
สูงสุด 

80.72 ควรมีการก าหนดนโยบายใน
การต่อต้านการทุจรติ โดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
เพื่อให้บุคลากรยดึเป็นแนว
ปฏิบัติ และร่วมกันเฝ้าระวัง
หากพบว่ามีการทุจริต จะต้อง
ได้รับการแก้ไขอยา่งถูกต้อง มี
การก าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน
และเป็นธรรม และการพัฒนา
ระบบช่องทางการร้องเรียนที่มี
ความปลอดภัย และน่าเช่ือถือ 
สามารถจัดการเรื่องรองเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและ

 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

และ กรมการกงสลุ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในหน่วยงาน  

74.08 

การเฝา้ระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจรติ และ
ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการ
ทุจริต  

78.47 

การน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายใน
และภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อ

72.76 



ตัวชี้วัด ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง 
/จุดอ่อน 

ผลคะแนนระดับ
ย่อย 

สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน  

ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 

 

การพบแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดในหน่วยงาน มีความ
คิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้  

•สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้สะดวก 

•สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได ้

•มั่นใจว่ามีการด าเนินการ
ตรงไปตรงมา 

•มั่นใจว่าปลอดภยัและไมม่ี
ผลกระทบต่อตนเอง 

68.50 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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
หน่วยงานท่ีติดต่อมีความ
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย  

77.59 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท่ีเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มคีวามหลากหลาย มี
การปรับปรุงข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานได้อย่างสะดวก รวม
ไปถึงมีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ ซึ่งสามารถตอบ
โต้ สื่อสารแบบสองทาง 

 

 

กรมการกงสลุ 

การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน  

78.33 

มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ  

62.32 

การช้ีแจงและตอบค าถามเมื่อ
มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  

81.70 

มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทจุริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

62.32 

ตัวชี้วัดที  8 
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 
 

การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้น  

76.86 ควรมีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และคณุภาพการ
ให้บริการ/การท างาน รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน ใก้มี
ความโปร่งใสและมีการพัฒนาที่
ดยีิ่งขึ้น 

กรมการกงสลุ 

การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น  

76.38 

การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

73.97 

การปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ใหม้ีความ
โปร่งใสมากขึ้น  

83.20 

 



แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็น ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  9 การเปิดเผยข้อมูล  

ตัวชี้วัดย่อยที  9.1 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบของข้อมูลไม่ครบถ้วน  
- ขาดข้อมูลช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน 

ควรเพิ่มข้อมลูช่องทางการ
ติดต่อของผู้บรหิารสูงสุด และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของกระทรวงฯ ให้ครบถ้วน 

ส านักบริหารบุคคล 
และ ศูนย์ ICT 

Q&A ไม่ได้แสดงช่องทาง Q&A ส าหรับใช้สื่อสารแบบสอง
ทางบน Website ของกระทรวงฯ  

ควรแสดงช่องทางบน Website
กระทรวงฯ ที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูล และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้
ค าตอบได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่นกล่อง
ข้อความ web board เป็นต้น 

กรมการกงสลุ  
และ ศูนย์ ICT 

ตัวชี้วัดย่อยที  9.2 
การบริหารงาน  

รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

 ควรแสดงการวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานของปี 2562 
ประเด็นปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิเทียบ
กับเป้าหมาย เป็นต้น 

ส านักบริหารการคลัง 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

ไม่ได้แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีในงานตามภารกิจหลักของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศโดยตรง (URL แสดง
คู่มือของกรมการกงสลุ)  
*ผู้ตรวจประเมินอาจมีความไม่เข้าใจในบริบท ที่
เกี่ยวกับภารกจิของและการบริหารงานกระทรวงฯ 
ซึ่งเป็นแบบรวมศูนย ์

ต้องมีการปรับรูปแบบการแสดง
ช่องทางบน Website 
กระทรวงฯให้มีความชัดเจน
มากขึ้น 

กรมการกงสลุ 



ตัวชี้วัด ประเด็น ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  9 การเปิดเผยข้อมูล  

ตัวชี้วัดย่อยที  9.3 
การบริหารเงิน
งบประมาณ 

รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้าง
หรือการจดัหาพัสดุประจ าป ี

 ควรมีการสรุปในภาพรวมเทียบ
กับแผนฯ และมีการวิเคราะห์
ผลเพื่อน าไปปรับปรุงการจดัซื้อ
จัดจ้างในปี 2563 ต่อไป 

ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดย่อยที  9.4 
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่ได้แสดงถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ออกโดยผู้บริหารของหน่วยงาน 

ควรแสดงให้เห็นถึงนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม และเป็นนโยบายที่
ก าหนดโดยผู้บริหารสูงสดุของ
หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  

ส านักบริหารบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

ควรแสดงให้เห็นการด าเนินการ
กิจกรรม ท่ีสอดคล้องตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ก าหนดไว ้

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ไม่ได้แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ท่ีครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้  
(ขาดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
ให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ ที่ชัดเจน)  
 

ควรแสดงหลักเกณฑ์การบรหิาร
และพัฒนาทรพัยากรบุคคล ที่
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ ได้แก่  
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบคุลากร  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  



ตัวชี้วัด ประเด็น ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  9 การเปิดเผยข้อมูล  

4. หลักเกณฑ์การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานบคุลากร 
5. หลักเกณฑ์การให้คณุใหโ้ทษ
และการสร้างขวญัก าลังใจ 

ตัวชี้วัดย่อยที  9.5 
การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

ไม่ได้แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน (แสดง
กระบวนการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไป) 

ควรแสดงคูม่ือหรือแนวทางการ
การปฏิบัติ ในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

ศปท. และ 
ส านักบริหารบุคคล

(ส่วนวินัย)  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

ไม่ได้แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ ที่สามารถเช่ือมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

ควรแสดงช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต ซึ่งเป็น
ระบบออนไลน์ที่บุคลากร
ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีได ้

ศปท. และ 
ส านักบริหารบุคคล

(ส่วนวินัย) 

ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

ไม่ได้แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ี
หรือภารกจิของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
ที่เช่ือมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
(Social Network อาจไม่เป็นช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นที่เป็นทางการที่เปิดให้ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน) 

ควรแสดงช่องทางที่บุคลากร
ภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆ 
โดยสามารถเข้าถึง หรือ
เชื่อมโยงผ่าน website ของ
กระทรวงฯ  

กรมสารนิเทศ 



ตัวชี้วัด ประเด็น ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  9 การเปิดเผยข้อมูล  

การเปิดโอกาสให้เกดิการมี
ส่วนร่วม 

ยังไม่ได้แสดงถึงการด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยังไม่
เห็นการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน  

ควรแสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่เป็นการเปดิโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม อาทิ การ
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล 
เป็นต้น 

ทุกหน่วยงาน 

 

ตัวชี้วัด ประเด็น ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที  10.1 
การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร ไม่ได้แสดงให้เห็นการด าเนินการ หรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผู้บริหารสูงสดุคนปัจจุบัน 
ซึ่งต้องเป็นเป็นการด าเนินงานในป ี2563 (URL ที่
แสดงเป็นกิจกรรมในอดตีไม่ใช่ปี 2563) 

ควรแสดงถึงการด าเนนิการ
กิจกรรมที่แสดงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันใน
การปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส ภายในหน่วยงาน และ
เป็นปีปัจจุบัน 

ศปท. 

การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสีย่งการทุจรติ 

 นอกจากการติดตามรายงานผล
ตามแผนการจัดการความเสีย่ง
การทุจริต ประจ าปี 2563 ที่
ได้ด าเนินการแล้ว ควรแสดง
การด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง

ศปท. และ 
ส านักจัดหาและบริหาร

ทรัพย์สิน 



ตัวชี้วัด ประเด็น ประเด็นที เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สิ งที ต้องปรับปรุง/แก้ไข
เพิ มเติม 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที  10 การป้องกันการทุจริต 

การทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยให้แก่
ประชาชนไดร้ับรูด้้วย 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

ไม่ได้แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ ที่มีการด าเนินการในปี 2563 ท่ี
ชัดเจน (URL แสดงยุทธศาสตร์และแผนด้านการ
คุ้มครองจริยธรรม : แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรม
ระดับกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560-2564) 

ควรแสดงถึงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต ที่
ชัดเจน 

ศปท. 

 

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ทั้ง 3 เครื่องมือการประเมิน พบว่าในแต่ละตัวชี้วัดยังมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศปท. จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ/แนวทางการพัฒนาในแต่ละเครื่องมือ และมีการปรับเพ่ิมหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้มาตรการ/แนวทางการพัฒนาดังกล่าว สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ของกระทรวงฯ ในปี 2564 เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

 

 



มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที รับผิดชอบ 

1. การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ท่ีมมีาตรฐาน เป็นไปตามขั้นตอน ตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด อย่างเคร่งครดั และให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลส าเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหนา้ที่ของตน  
รวมไปถึงความพร้อมรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกดิขึ้นจากตนเอง 

ทุกหน่วยงาน 

2. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรไดร้บัรู้อย่างท่ัวถึง 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้  
และเปดิโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงฯ ไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และตามแผนท่ีวางไว้ 

ส านักบริหารการคลัง 

3. การมอบหมายงานตรงตามหนา้ที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและให้บุคลากรทราบกันอย่าง
ทั่วถึง รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ 
การให้ทุนการศึกษา ทีม่ีความชดัเจน มีมาตรฐาน และคุณธรรม 

ส านักบริหารบุคคลและ 
สถาบันการต่างประเทศฯ 

4. การก าหนดแนวปฏิบตัิในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจน และ
การเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีการก ากับ ติดตาม การตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการให้เปน็ไปตามระเบียบ 

ส านักจัดหาและบริหารทรัพยส์ิน 

5. การก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจรติ โดยผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน 
เพื่อให้บุคลากรยดึเป็นแนวปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาทุจรติอย่างถูกต้อง มีการก าหนด
บทลงโทษท่ีชัดเจนและเป็นธรรม การพัฒนาระบบช่องทางการร้องเรียนท่ีมีความ
ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมไปถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

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 และจัดให้
มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้อย่างสะดวก 
รวมไปถึงมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  
ซึ่งสามารถตอบโต้ สื่อสารแบบสองทาง 

ทุกหน่วยงาน 

2. การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ
การให้บริการ/การท างาน รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีสว่นร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสและ 
มีการพัฒนาทีด่ยีิ่งขึ้น 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมลูพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง  แสดงแผนผังโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของ

กระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม และการแบ่ง
ส่วนงานภายในระดับกรม โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน 
จ านวน 14 หน่วยงาน 
https://www.mfa.go.th/th/pageโครงสร้าง-อ านาจ
หน้าท่ี?menu=5f28df118f0c366db151bfa7 
  ประกอบด้วย การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น แต่ไมไ่ด้แสดง
ต าแหน่งท่ีส าคญัภายใน  (ต าแหนง่ส าคัญภายใน
แสดงอยู่ในท าเนียบข้าราชการ)  
https://www.mfa.go.th/th/organization?men
u=5d5bd3d615e39c306002aa8c 

 แผนผังแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งท่ีส าคญั และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

 เพิ่มเติมข้อมลูต าแหน่งท่ีส าคัญภายใน
ลงในแผนผังโครงสรา้งการแบ่งส่วน
ราชการของกระทรวงการต่างประเทศ   
ในภาพรวมและในระดับกรม 

- ส านักบริหารบุคคล 
(ข้อมูล) 
 
- ศูนย์ ICT (การน าเสนอ
บนเว็บไซต์กระทรวง) 

 
 
 
 
 
 
 

 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามผูบ้ริหารของกระทรวงการต่างประเทศ 

ซึ่งประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง รูปถ่าย 
 ภาพ ช่ือ ประวัติย่อ รมว. 
https://www.mfa.go.th/th/page/รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8d 

 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน 
 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง รูปถ่าย และ
ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

 เพิ่มเติมองค์ประกอบข้อมลูดังตอ่ไปนี ้
1) ข้อมูลช่องทางการติดต่อปลัดกระทรวง 
2) ข้อมูลรองปลัดกระทรวง และอธิบดี
ระดับกรม (ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อ) 
 

- ศปท.  
(ข้อมูลปลัดกระทรวง
และรองปลดักระทรวง) 
- ศปท. ประสานขอ
ข้อมูลจากเลขานุการ 
 

https://www.mfa.go.th/th/pageโครงสร้าง-อำนาจหน้าที่?menu=5f28df118f0c366db151bfa7
https://www.mfa.go.th/th/pageโครงสร้าง-อำนาจหน้าที่?menu=5f28df118f0c366db151bfa7
https://www.mfa.go.th/th/organization?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8c
https://www.mfa.go.th/th/organization?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8c
https://www.mfa.go.th/th/page/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8d
https://www.mfa.go.th/th/page/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8d
https://www.mfa.go.th/th/page/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ?menu=5d5bd3d615e39c306002aa8d
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ภาพ ช่ือ ประวัติย่อ รมช.  
https://www.mfa.go.th/th/page/ผู้ช่วยรฐัมนตรี
ประจ ากระทรวงการ
ต่างประเทศ?menu=5d5cbd96342197001363ee22 
 ภาพ ช่ือ ประวัติย่อปลดักระทรวงฯ  
https://www.mfa.go.th/th/page/
ปลัดกระทรวง?menu=5d5d252bc3445d019b24478c 

*** องค์ประกอบของข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูล
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสดุหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผูด้ ารงต าแหน่งทางการบรหิาร        
(รองปลดักระทรวงฯ และอธิบดรีะดบักรม)*** 

 
 

- ทุกกรม 
- ข้อมูลอธิบดีดังต่อไปนี ้
1) ภาพถ่าย 
2) ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
(ภาษาไทย/อังกฤษ) 
3) ช่องทางการติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร, 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)  
 
- ศูนย์ ICT (การน าเสนอ
บนเว็บไซต์กระทรวง) 

O3 อ านาจหน้าที ่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของกระทรวง       
การต่างประเทศ โดยแยกหน้าที่และอ านาจตาม
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการเป็นรายหน่วยงาน 
จ านวน 14 หน่วยงาน
https://www.mfa.go.th/th/content/118988-
อ านาจหนา้ที?่page =5f28df1d87d144577d35db34 

 แสดงขอ้มูลหน้าท่ีและอ านาจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่ม ี ทุกหน่วยงาน 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต-ิประเด็นการต่างประ
เท?menu=5f2149b741eb326fd85bb323 
 นโยบายการต่างประเทศ
https://www.mfa.go.th/th/page/นโยบายการ
ต่างประเทศ-2?menu=5d5bd3c715e39c306002a888 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นตน้ 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลมุปี พ.ศ. 2564 

 ตรวจสอบความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
 

ส านักนโยบายและแผน 
 

 

https://www.mfa.go.th/th/page/ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ?menu=5d5cbd96342197001363ee22
https://www.mfa.go.th/th/page/ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ?menu=5d5cbd96342197001363ee22
https://www.mfa.go.th/th/page/ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ?menu=5d5cbd96342197001363ee22
https://www.mfa.go.th/th/page/ปลัดกระทรวง?menu=5d5d252bc3445d019b24478c
https://www.mfa.go.th/th/page/ปลัดกระทรวง?menu=5d5d252bc3445d019b24478c
https://www.mfa.go.th/th/content/118988-อำนาจหน้าที่?page%20=5f28df1d87d144577d35db34
https://www.mfa.go.th/th/content/118988-อำนาจหน้าที่?page%20=5f28df1d87d144577d35db34
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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?menu=5f2149b741eb326fd85bb323
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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?menu=5f2149b741eb326fd85bb323
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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?menu=5f2149b741eb326fd85bb323
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%A8-2?menu=5d5bd3c715e39c306002a888
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%A8-2?menu=5d5bd3c715e39c306002a888
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  แสดงรายละเอียดสถานท่ีตั้งของหน่วยงานทั้ง      
3 แห่ง ได้แก่  
 1. อาคารถนนศรีอยุธยา 
 2. อาคารถนนแจ้งวัฒนะ 
 3. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ        
ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร B) 
https://www.mfa.go.th/th/page/ที่ตั้ง
กระทรวงฯ?menu=5d5bd3c615e39c306002a868 

แสดงข้อมูลการตดิต่อ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 ทีอ่ยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรสาร 
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 ต้องเพิ่มข้อมูลหมายเลขโทรสารและ   
ที่อยู่ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของ
อาคารถนนศรีอยุธยา ซึ่งเป็นท่ีตั้งหลัก 
 

- กองกลาง (ข้อมูล) 
 
- ศูนย์ ICT (การปรับแก้
ข้อมูลบนเว็บไซต์
กระทรวง) 

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  แสดงรายละเอียดหัวข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ กฎกระทรวง  
การแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงฯ กฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ กฎหมาย       
ที่กระทรวงการต่างประเทศรักษาการ เป็นต้น  
https://www.mfa.go.th/th/page/กฎหมายและ
สนธิสัญญาที่
เกี่ยวข้อง?menu=5d5bd3c715e39c306002a899 
 แสดงข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของกรมการกงสุลฯ มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ กรมการกงสลุ เปน็ต้น 
https://consular.mfa.go.th/th/page/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง?menu=5ddcfcf39ae18216ea5efb93 

 แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 

 ตรวจสอบ / update กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในเว็บไซต์กระทรวง 

ทุกหน่วยงาน 

https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AF?menu=5d5bd3c615e39c306002a868
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AF?menu=5d5bd3c615e39c306002a868
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
https://consular.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87?menu=5ddcfcf39ae18216ea5efb93
https://consular.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87?menu=5ddcfcf39ae18216ea5efb93
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวง โดยมีการ

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจ ภายใต้
หัวข้อ เช่น ข่าวเด่น การบริการประชาชน ข่าว
สารนิเทศ โอกาสธุรกจิไทยกับ globthailand.com 
ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
ข่าวอื่น ๆ เป็นต้น 
https://www.mfa.go.th/th/index 

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในป ี
พ.ศ. 2564 
 
 
 

ไม่ม ี กรมสารนิเทศ 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A  แสดงแถบข้อมูล Q&A บนเว็บไซต์กระทรวงฯ ที่

เช่ือมโยงไปยังข้อมูลของกรมการกงสุล กรมเศรษฐกิจฯ 
ส านักจัดหาฯ ส านักบริหารบุคคล และมีช่องทางการ
ติดต่อผ่านสาย hotline แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่อาจถือ
เป็นการสื่อสารแบบสองทางบนเว็บไซต์ตามที่ ITA 
ก าหนด มีเพียงของกรมเศรษฐกิจฯ เท่านั้นทีม่ลีกัษณะ
เป็นช่องทางออนไลน์สื่อสารสองทาง 
https://www.mfa.go.th/th/page/ถาม-ตอบ 

***ไม่ได้เป็นช่องทาง Q&A ที่เป็นการสื่อสารแบบ
สองทางบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน*** 
 

 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบ 
กับผู้สอบถามได้ โดยมลีักษณะเปน็การ
สื่อสารไดส้องทาง (Q&A) ยกตัวอย่าง
เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-
ตอบ เป็นต้น 
 

 แสดงช่องทางการถามตอบออนไลน์      
ในลักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง เช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
chat bot เป็นต้น 
 
 

- กองกลาง / กรมการ
กงสุล / กรมเศรษฐกจิฯ 
(ข้อมูล)  
- ศูนย์ ICT (สร้างช่องทาง/
รูปแบบการน าเสนอบน
เว็บไซต์กระทรวง)  
ปัจจุบัน ยังขาด
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ ซึ่ง 
ศปท. จะด าเนินการหารือ
เพื่อหาข้อสรุปกับ
หน่วยงานข้างต้นต่อไป 

O9 Social Network  แสดงข้อมลูบนเว็บไซต์ของกระทรวง               
โดยมีช่องทางการติดต่อทาง Social network 
(facebook, instagram, twitter, youtube, line) 
https://www.mfa.go.th/th/index 

 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น facebook, 
twitter,Instagram เป็นต้น 

ไม่ม ี - กรมสารนิเทศ  
- ศูนย์ ICT 

https://www.mfa.go.th/th/index
https://www.mfa.go.th/th/page/ถาม-ตอบ
https://www.mfa.go.th/th/index
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ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี  แสดงรายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปี 

2564 ของกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับปรังปรุง
ใหม่) ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงรายละเอยีดในแต่ละตัวช้ีวัด
ของการด าเนินงาน 
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนปฏิบัติ
ราชการรายปีของกระทรวงการ
ต่างประเทศ?menu=5ff3e637e27b58611168c7b2 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตรวจสอบความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ส านกันโยบายและแผน 

O11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

 แสดงรายละเอียดรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวง 
https://www.mfa.go.th/th/content/118962-
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าป?page=5d5bd3d015e39c306002aa2d
&menu=5d5bd3d015e39c306002aa2e 

***ต้องเป็นการรายงานการก ากับติดตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีตามข้อ O10*** 

 แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนนิงาน
ตามแผนด าเนินงานประจ าป ี
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแตล่ะ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นตน้ 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตรวจสอบความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
 ต้องเป็นการรายงานการก ากับติดตาม
แผนด าเนินงานประจ าปตีามข้อ O10 ที่
หน่วยงานรายงานในระบบ eMENSCR 

ส านกันโยบายและแผน 
 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศถึงปี 2560 
https://www.mfa.go.th/th/page/รายงาน
ประจ าป?ีmenu=5d5bd3d615e39c306002aa9a 

***รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่แสดงบน 
URL ดังกล่าว ยังไมม่ีการอัพเดทข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ข้อมูลลา่สดุ พ.ศ. 2559 – 2560 *** 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 ต้องเป็นรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี แสดงการ 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปี 2563 
ประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิเทียบกับเปา้หมาย เป็นต้น    
โดยที่ผ่านมากระทรวงฯ ใช้ข้อมูลตาม 
แบบ สงป. ของส านักงบประมาณ ซึ่ง
ปัจจุบันไมเ่พียงพอและไม่สอดคลอ้งกับ
เกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปี 2564    

ส านกันโยบายและแผน 
 

https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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?menu=5ff3e637e27b58611168c7b2
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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?menu=5ff3e637e27b58611168c7b2
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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?menu=5ff3e637e27b58611168c7b2
https://www.mfa.go.th/th/content/118962-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B?page=5d5bd3d015e39c306002aa2d&menu=5d5bd3d015e39c306002aa2e
https://www.mfa.go.th/th/content/118962-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B?page=5d5bd3d015e39c306002aa2d&menu=5d5bd3d015e39c306002aa2e
https://www.mfa.go.th/th/content/118962-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B?page=5d5bd3d015e39c306002aa2d&menu=5d5bd3d015e39c306002aa2e
https://www.mfa.go.th/th/content/118962-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B?page=5d5bd3d015e39c306002aa2d&menu=5d5bd3d015e39c306002aa2e
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5?menu=5d5bd3d615e39c306002aa9a
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5?menu=5d5bd3d615e39c306002aa9a
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้  
   1) แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงการต่างประเทศ 
   2) คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ กองกลาง 
   3) คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 
   4) ตารางก าหนดอายุการเก็บรักษาเอกสารราชการ
ของกระทรวงฯ 
https://www.mfa.go.th/th/page/คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน?menu=5d5bd3cb15e39c306002a957  
    5) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบอ านาจ  
ในการบริหารราชการในต่างประเทศ  
https://www.mfa.go.th/th/page/คู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบ
อ านาจ?menu=5d5bd3c715e39c306002a897 
***ไม่พบเนื้อหาของคู่มือการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการ
มอบอ านาจฯ*** 
     6) E-book คู่มือ “การเสนอขา่ว ข่าวลวง และ
ข้อมูลบิดเบือน” ฉบับภาษาไทย ขององค์การยูเนสโก 
และคลิปขยายผล ชุด “รู้ทันข่าวลวง” 
https://www.mfa.go.th/th/content/115702-e-
book-คู่มือ-การเสนอข่าว-ข่าวลวง-และข้อมลู
page=5e9fed32f210a82c6377f082&menu=5f2
1148c50e3c65c3a7ef8c2 

 แสดงคูม่ือหรือแนวทางการปฏิบตัิงาน
ทีเ่จ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
 มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบตัิภารกิจ
ใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 พิจารณาตรวจสอบ หากหน่วยงานมีการ
จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
เพิ่มเตมิในเรื่องใด โปรด update ข้อมูลลง
ในเว็บไซต ์

ทุกหน่วยงาน 

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
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%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%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AF?menu=5d5bd3c715e39c306002a897
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%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%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AF?menu=5d5bd3c715e39c306002a897
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%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%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AF?menu=5d5bd3c715e39c306002a897
https://www.mfa.go.th/th/content/115702-e-book-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5?page=5e9fed32f210a82c6377f082&menu=5f21148c50e3c65c3a7ef8c2
https://www.mfa.go.th/th/content/115702-e-book-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5?page=5e9fed32f210a82c6377f082&menu=5f21148c50e3c65c3a7ef8c2
https://www.mfa.go.th/th/content/115702-e-book-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5?page=5e9fed32f210a82c6377f082&menu=5f21148c50e3c65c3a7ef8c2
https://www.mfa.go.th/th/content/115702-e-book-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5?page=5e9fed32f210a82c6377f082&menu=5f21148c50e3c65c3a7ef8c2
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การให้บริการ* 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
 แสดงรายละเอียดการให้บริการประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ของกระทรวง การต่างประเทศ โดยแบ่ง
ประเภทของการใหบ้ริการ เช่น การให้บริการงาน
หนังสือเดินทางการตรวจลงตรา (VISA) การรับรอง
นิติกรณเ์อกสาร เป็นต้นโดยมีคู่มือในการให้บริการ
ส าหรับประชาชน รายละเอยีดขั้นตอนของการ
ด าเนินการ การถาม-ตอบ ในประเด็นส าคญั ๆ ที่
ประชาชนให้ความสนใจ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชน แต่ไมไ่ดเ้ป็นในลักษณะของคู่มือ
หรือมาตรฐาน 
https://consular.mfa.go.th/th/page/cate-5383-
หนังสือเดินทาง?menu=5d68c88b15e39c160c00817f 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติ       
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบั
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือส าหรับ
บริการหรือภารกจิใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น 

 พิจารณาตรวจสอบ / update ข้อมูล 
หากหน่วยงานมีการจัดท าคู่มือหรอื
มาตรฐานการให้บริการเพิ่มเติม  
 ปรับรูปแบบการน าเสนอใหม่ใหม้ีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนในหน้าเว็บไซต์ของ
กระทรวง  

 

- กรมการกงสุล 
(ข้อมูล) 
 
- ศูนย์ ICT  
(การน าเสนอข้อมลู 
บนเว็บไซต์กระทรวง) 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

 แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านตา่ง ๆ ของ
กระทรวง การต่างประเทศ อาทิ สถิติผู้ขอหนังสือ
เดินทางทุกประเภท สถิติการให้ความช่วยเหลือคน
ไทยในต่างประเทศ เป็นต้น  
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการ
ให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23  
***รอการ update ข้อมูล โดยข้อมูลลา่สุดยังเป็น
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563*** 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของ
หน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 ตรวจสอบความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการควรแสดง
อยูบ่นหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงดว้ย โดย
สามารถเช่ือมโยงมาจากเว็บไซต์ของกรมการ
กงสลุ 

- กรมการกงสุล 
(ข้อมูล) 
 
- ศูนย์ ICT  
(การน าเสนอข้อมลู 
บนเว็บไซต์กระทรวง) 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
 

 แสดงข้อมลูผลการส ารวจความพงึพอใจการให้บริการ
ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในแต่ละ
เดือนด้านตา่ง ๆ อาทิ การออกหนังสือเดินทาง   
การรับรองเอกสาร เป็นต้น  
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการ
ให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23 
***รอการ update ข้อมูล โดยข้อมูลล่าสุดยังเป็น
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563*** 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
 ข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจ ควร
น ามาแสดงบนหน้า website ของ
กระทรวงด้วย โดยสามารถเชื่อมโยงมา
จาก website ของกรมการกงสลุ 

- กรมการกงสุล 
(ข้อมูล) 
  
- ศูนย์ ICT  
(การน าเสนอข้อมลู 
บนเว็บไซต์กระทรวง) 

https://consular.mfa.go.th/th/page/cate-5383-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87?menu=5d68c88b15e39c160c00817f
https://consular.mfa.go.th/th/page/cate-5383-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87?menu=5d68c88b15e39c160c00817f
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23
https://consular.mfa.go.th/th/page/สถิติการให้บริการ?menu=5ddcfd039ef7372d5f7b7e23
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O17 E–Service  ระบบการให้บริการออนไลน์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้แก ่
    1) ระบบลงทะเบียนขอท าหนังสือเดินทางล่วงหน้า 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนท่ีต้องการท าหนังสือ
เดินทาง เป็นบริการออนไลน์ 24 ช่ัวโมงผ่าน
อินเตอร์เนต็ 
https://www.qpassport.in.th/#/landing 
    2) การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อกระทรวงฯ ด าเนินการช่วยเหลือ
คนไทยในต่างประเทศ  
https://consular.mfa.go.th/th/publicform-
form/แบบฟอร์มช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกั   
ของหน่วยงาน 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
 พิจารณาก าหนดแถบคอลัมน์บนหน้า 
เว็บไซต์กระทรวง เพื่อช่วยให้สามารถ
เข้าถึงระบบการให้บริการ E–Service ที่มี
ทั้งหมดได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน  

- กรมการกงสุล 
(ข้อมูล) 
  
- ศูนย์ ICT  
(การน าเสนอข้อมลู 
บนเว็บไซต์กระทรวง) 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.qpassport.in.th/#/landing
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
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าป ี
 แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2563 
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าป?ีmenu=5d5bd3cb15e39c306002a95a 
***รอการ update ข้อมูล โดยต้องเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2564*** 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ
ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่ง
ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้       
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ส านักบริหาร 
การคลัง 

 

O19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน 

 แสดงรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2563 เพื่อก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
https://www.mfa.go.th/th/content/118965-
รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ า?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&
menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a 
***รอการ update ข้อมูล โดยต้องเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2564*** 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ส านักบริหาร 
การคลัง 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

 แสดงรายละเอยีดภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ท่ีส าคัญ ตลอดจนปญัหาอปุสรรคด้านการ 
ใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
https://www.mfa.go.th/th/content/118966-
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป-ีพ-ศ-
2562?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&m
enu=5d5bd3cb15e39c306002a95a 
***รอการ update ข้อมูล โดยต้องเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2563*** 

 แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ส านักบริหาร 
การคลัง 

https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี?menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี?menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี?menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118965-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118965-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118965-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118965-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118966-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2562?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118966-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2562?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118966-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2562?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
https://www.mfa.go.th/th/content/118966-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2562?page=5d5bd3cb15e39c306002a959&menu=5d5bd3cb15e39c306002a95a
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ

แผนการจดัหาพัสด ุ
 แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
https://www.mfa.go.th/th/page/แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง?menu=5ef180b4ee1ad27816331763 

 แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ
แผนการจดัหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พิจารณา update ข้อมูลลงบนเว็บไซต ์
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

และ 
ทุกหน่วยงาน* 

(*หน่วยงานที่มีแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 

 

O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้างหรือ   
การจัดหาพสัด ุ

 แสดงรายละเอียดของประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ   
การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุของกระทรวง
การต่างประเทศ อาทิ การประกาศการประกวด
ราคา/ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/การเสนอราคา       
การประกาศข้อมูลสาระส าคัญในสญัญาโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นต้น  
https://www.mfa.go.th/th/page/ประกาศจัดซื้อ-
จัดจ้าง?menu=5f4c7e06fc1f9d1c7f5e7f92 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พิจารณา update ข้อมูลลงบนเว็บไซต์
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

และ 
ทุกหน่วยงาน* 

(*หน่วยงานที่มีแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 

 
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง
หรือการจดัหาพัสด ุ
รายเดือน 

 แสดงรายละเอียดสรปุผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดรุายเดือน ตามแบบ สขร. 1 โดย  
แยกเป็นรายปีงบประมาณ ตั้งแตป่ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 - 2564  
https://www.mfa.go.th/th/page/สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุราย
เดือน?menu=5e30ffd6aff2fd0374491823  

***ปัจจุบันพบข้อมูลของสถาบันการต่างประเทศ  
เทวะวงศ์วโรปการเพียงหน่วยงานเดียว*** 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้    
จัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานท่ีซื้อหรือ
จ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ  ผูไ้ดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นตน้ 

 หน่วยงานท่ีจะต้องด าเนินการรายงาน
สรุปผลตามแบบ สขร. 1 พิจารณา 
update ข้อมูลปี 2564 ลงบนเว็บไซต ์

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

และ 
ทุกหน่วยงาน* 

(*หน่วยงานที่มีแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและต้อง

รายงานสรุปผลตามแบบ 
สขร. 1) 

 

https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?menu=5ef180b4ee1ad27816331763
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?menu=5ef180b4ee1ad27816331763
https://www.mfa.go.th/th/page/ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง?menu=5f4c7e06fc1f9d1c7f5e7f92
https://www.mfa.go.th/th/page/ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง?menu=5f4c7e06fc1f9d1c7f5e7f92
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99?menu=5e30ffd6aff2fd0374491823
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99?menu=5e30ffd6aff2fd0374491823
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99?menu=5e30ffd6aff2fd0374491823
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณ ี
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด 
ใหเ้ผยแพร่วา่ไมม่ีการจดัซื้อจัดจา้งใน
เดือนนั้น) 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย   
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

O24 รายงานผลการจดัซื้อ    
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ
ประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดแผนการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปี 
2562 และแบบรายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
https://www.mfa.go.th/th/page/รายงานแผนและ
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง
2562?menu=5d5bd3d615e39c306002aa5f 

***รอการ update ข้อมูล สถานะล่าสุดยังเป็นข้อมูล 
ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562*** 

 แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจา้ง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เปน็ต้น  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
 ต้องมีการสรุปในภาพรวมเทียบกับ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการวิเคราะห์ผล 
เพื่อน าไปปรับปรุงการจดัซื้อจัดจ้างในปี 
2564 ต่อไป 

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872562?menu=5d5bd3d615e39c306002aa5f
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872562?menu=5d5bd3d615e39c306002aa5f
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872562?menu=5d5bd3d615e39c306002aa5f
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 แสดงรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 – 2565 ของกระทรวง
การต่างประเทศ ที่มีการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการบริหารก าลังและขบัเคลื่อนการ
ต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ มีทักษะและ
สมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของกระทรวง
การต่างประเทศอย่างยั่งยืนและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เป็นต้น 
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315
e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c30
6002aa39 
***ไม่ปรากฏข้อมลูในลักษณะที่เปน็แนวนโยบาย
ของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย*** 

 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564  
 แสดงนโยบายหรือแผนการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อ
ก่อให้เกิดการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม 
 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุดทีก่ าหนดในนามของ
หน่วยงาน 

 ต้องแสดงให้เห็นถึงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ออกโดยผู้บริหารสูงสดุ
ของหน่วยงาน อาทิ 
- การออกประกาศนโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ลงนามโดยปลัดกระทรวงฯ 
 

ส านักบริหารบุคคล 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 แสดงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร
กระทรวงการต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561 – 
2565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่กระทรวงใช้ในการด าเนินการ 
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315
e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c30
6002aa39 

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 แสดงการด าเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น   
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร      
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจแุละ

 พิจารณาด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
แผนกลยุทธ์ ฯลฯ และต้องเป็นการด านิน
การตามนโยบายฯ ตามข้อ O25 

ส านักบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c306002aa39
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c306002aa39
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c306002aa39
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c306002aa39
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c306002aa39
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa38?menu=5d5bd3d315e39c306002aa39
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

***แผนยุทธศาสตรฯ์ และแผนปฏบิัติการดังกล่าว 
ไม่พบว่ามีความเช่ือมโยงกับแนวนโยบายที่ออก  
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บรหิารที่
ได้รับมอบหมาย เนื่องจากข้อ O26 จะต้องเป็นการ
ด าเนินการตามแนวนโยบายตามขอ้ O25***   

แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล       
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับ
กับนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้แก ่
   1) หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศ  
   2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิ
ราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญกระทรวง 
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d315
e39c306002aa3e?menu=5d5bd3d315e39c30
6002aa3f 
***พบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตามที่ ITA ก าหนด*** 

 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลทีย่ังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากร 
5. การให้คุณใหโ้ทษและการสรา้งขวัญ
ก าลังใจ 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564  
 เพิ่มเติมองค์ประกอบข้อมลูในตวัช้ีวัด
ย่อยที่ขาดให้ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งได้แก ่
1) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
2) หลักเกณฑ์การให้คุณใหโ้ทษและการ
สร้างขวัญก าลังใจ  

- สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ 
(การพัฒนาบุคลากร) 
 
- ส านักบริหารบุคคล 
(การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ) 
 
 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
   1) รายงานผลการจดักิจกรรมสง่เสริมคณุภาพชีวิต
การท างาน ประจ าปี 2561 และแผนการจัดกิจกรรมฯ 
ประจ าปี 2562 
   2) รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2561 
   3) ผลการปฏิบัติงานด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา   
พ.ศ. 2563 
 แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหก์าร

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ส านักบริหารบุคคล 
 
 

 
 
 
 
 

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/th/page/5d5bd3d315e39c306002aa3e?menu=5d5bd3d315e39c306002aa3f
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   4) รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d415
e39c306002aa44?menu=5d5bd3d415e39c30
6002aa45 
***รอการ update ข้อมูล สถานะล่าสุดยังเป็นข้อมูล 
ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562*** 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น  
 

 
 
 
 

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการ 
รวมถึงการร้องเรียนการทุจริต โดยระบรุายละเอียด
อธิบายถึงแนวทางการรับข้อร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 
ขอบเขตของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจน
ค าแนะน าในการท าหนังสือร้องเรยีน/ร้องทุกข ์     
ซึ่งสามารถ Download ศึกษากระบวนการจัดการ   
ข้อร้องเรียนได้ตามไฟล์แนบด้านลา่ง  
https://www.mfa.go.th/th/page/การร้องทุกข-์
3?menu=5d5bd3cb15e39c306002a946  
***ไม่ได้แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกีย่วข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน แสดงเพียง
กระบวนการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไป*** 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ
ท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีการในการจดัการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

 พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติของกระทรวงฯ 
โดยมีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ตามทีก่ าหนดที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
โดยจดัท ารายละเอียดเแนวปฏิบัต/ิ การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของกระทรวงฯ ซึ่งจะตอ้งแสดง
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน   
ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ  

 

- ศปท. และ 
- ส่วนวินัย ส านัก
บริหารบุคคล 
 

https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d415e39c306002aa44?menu=5d5bd3d415e39c306002aa45
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d415e39c306002aa44?menu=5d5bd3d415e39c306002aa45
https://www.mfa.go.th/th/page/5d5bd3d415e39c306002aa44?menu=5d5bd3d415e39c306002aa45
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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-3?menu=5d5bd3cb15e39c306002a946
https://www.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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-3?menu=5d5bd3cb15e39c306002a946
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

 แสดงรายละเอียดการเปดิช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตของกระทรวงการต่างประเทศ 3 
ช่องทาง ได้แก ่
   1) ผ่านกล่องรับข้อร้องเรยีน 
   2) ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์dca.sec@outlook.com 
   3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการต่างประเทศ 
https://www.mfa.go.th/th/content/หน่วยงาน
ที่รับเรื่องร้องเรียน-และค าแนะน าการท า
หนังส?page=5e2955e4c4281a0277279067&m
enu=5e29644ac4281a02856c9aa5  
 แสดงรายละเอียดการเปดิช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตของศูนย์ปฏิบตัิการทุจรติ (ศปท.) 
กระทรวงฯ 
https://acc.mfa.go.th/th/page/ร้องเรียน-ร้อง
ทุกข?์menu=5dc1891eef7fb342af294b65 

***ไม่ได้แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  
ที่สามารถเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน*** 

 

 

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบั 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก 
จากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 
 

 ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ี
กรมการกงสลุรบัผิดชอบอยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงและพัฒนา ควรมีการก าหนดแถบ
คอลัมนบ์นหน้า website หลักของกระทรวงฯ 
เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ในทุกเรื่อง 
รวมถึงการทุจรติของกระทรวงฯ ได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบควรแล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2564 

- กรมการกงสุล 
(เจ้าภาพหลัก) 
- ศปท. และส่วนวินัย 
ส านักบริหารบุคคล 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

mailto:dca.sec@outlook.com
https://www.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA?page=5e2955e4c4281a0277279067&menu=5e29644ac4281a02856c9aa5
https://www.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA?page=5e2955e4c4281a0277279067&menu=5e29644ac4281a02856c9aa5
https://www.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA?page=5e2955e4c4281a0277279067&menu=5e29644ac4281a02856c9aa5
https://www.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA?page=5e2955e4c4281a0277279067&menu=5e29644ac4281a02856c9aa5
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
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 แสดงรายละเอียดสถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริตของกระทรวงการฯ ปี 2563 
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-สถิติเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต?menu=5f89211a41bf3f0a4f73bc62  
***รอการ update ข้อมูล สถานะลา่สุดยังเป็นข้อมูล 
ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*** 
 

 แสดงข้อมูลสถิตเิรื่องร้องเรยีนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ
เรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จ านวน
เรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ เรื่อง
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณี
ไม่มเีรื่องร้องเรียน ใหเ้ผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน)  
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 ตรวจสอบ / update ข้อมูลสถติิเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

- ศปท. และส่วนวินัย 
ส านักบริหารบุคคล 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็น 
 แสดงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของกระทรวง
การต่างประเทศผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก ่
Follow us : facebook, Instagram, twitter, 
youtube, line 
https://www.mfa.go.th/th/index 
 แสดงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเปดิโอกาส
ให้เกิดการมสี่วนร่วมของประชาชนของกรมการ
กงสุล กระทรวงการต่าง 
ประเทศ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
   1) CALL CENTER 02 5728442 
   2) Facebook กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 
   3) Line  
http://www.consular.go.th/main/ 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
แสดงความคดิเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 

 จัดท าช่องทางออนไลน์ เพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
https://secretary.mots.go.th/ewtad
min/ewt/secretary/index_answer.ph
p?tid=21  
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
https://www.mdes.go.th/contact 
(ส่วนท้ายของหน้า website : ส่งข้อความถึงเรา) 
ซึ่งกระทรวงฯ ควรเพิ่มเตมิช่องทางการ  
รับฟังความคิดเห็นออนไลนต์ามตวัอย่าง  
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

- กองกลาง / 
กรมการกงสุล (ข้อมลู)  
- ศูนย์ ICT (สร้าง
ช่องทาง/รูปแบบการ
น าเสนอบนเว็บไซต์
กระทรวง)  
ปัจจุบัน ยังขาด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ซึ่ง ศปท. จะ
ด าเนินการหารือเพื่อ
หาข้อสรุปกับ
หน่วยงานข้างต้นต่อไป 
 

https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-9768-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95?menu=5f89211a41bf3f0a4f73bc62
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-9768-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95?menu=5f89211a41bf3f0a4f73bc62
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-9768-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95?menu=5f89211a41bf3f0a4f73bc62
https://www.mfa.go.th/th/index
http://www.consular.go.th/main/
https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/secretary/index_answer.php?tid=21
https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/secretary/index_answer.php?tid=21
https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/secretary/index_answer.php?tid=21
https://www.mdes.go.th/contact
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 แสดงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเปดิโอกาส
ให้เกิดการมสี่วนร่วมของประชาชนของวิทยุสราญ
รมย์ กระทรวงการต่างประเทศ ผา่นทาง Facebook 
วิทยุสราญรมย์
https://www.facebook.com/saranromradio/ 

***Social Network อาจไม่ใช่ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นท่ีเป็นทางการทีเ่ปิดให้ประชาชนสามารถ
แสดงความคดิเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน*** 

 

 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการ
มีส่วนร่วม 

 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ ได้ด าเนินการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อส่งสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของไทย 
https://www.mfa.go.th/th/content/25631112
-dg-mfathai-oewg-for-
sdgs?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d 
 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปดิโอกาสใหผู้้มสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเชน่ ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม
แลกเปลีย่นความคดิเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 หน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานตามภารกิจ
ในลักษณะดังต่อไปนี้  
- การจัดกิจกรรม / การเปิดพื้นที่ให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม / 
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นในประเด็นดา้นต่าง ๆ 
ตามภารกิจงานของหน่วยงาน 
- การรับฟังความคิดเห็นต่อรา่ง
พระราชบัญญัตติ่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบจากการออกกฎหมายดงักล่าว 
เป็นต้น 
ใหห้น่วยงานแสดง URL เพือ่ให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติม     
  

ทุกหน่วยงาน 

 
 

 

https://www.facebook.com/saranromradio/
https://www.mfa.go.th/th/content/25631112-dg-mfathai-oewg-for-sdgs?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d
https://www.mfa.go.th/th/content/25631112-dg-mfathai-oewg-for-sdgs?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d
https://www.mfa.go.th/th/content/25631112-dg-mfathai-oewg-for-sdgs?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผล
การประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย 
(10 ข้อมูล) ดังนี ้

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

O34 เจตจ านงสจุริต 
ของผู้บริหาร 

 แสดงประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง 
นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สาธารณชนมคีวามมัน่ใจต่อการ
ด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามโดย
นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการ 

  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่น   
 ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน  
 อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ และเป็นไป 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด      
 คนปัจจุบันของหน่วยงาน 

   น าเรียนเสนอร่างประกาศฯ เพือ่  
 ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาลงนามส าหรับ 
 ใช้ในการประกาศเจตจ านงสุจริตในการ 
 บริหารงานท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอ่ต้านการ 
 ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเปน็ระบบ  
 และสร้างวัฒนธรรมการท างานทีม่ีคุณธรรม 
 และความโปร่งใส โดยก าหนดแนวทาง 
 ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA 
 และก าหนดรูปแบบแนวทางการประกาศฯ  
 ที่เหมาะสม 

ศปท. 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

***ยังไม่พบการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน ในการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมดา้นคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเป็นการด าเนินงาน
ในปี 2564*** 
 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม  
ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร
สูงสุดคนปจัจุบัน 
 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรม   
ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญั 
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามข้อ O34 ศปท.  
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

O36 การประเมินความเสีย่ง
การทุจริตประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดการด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการตา่งประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
   1) การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงการต่างประเทศ 
   2) แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-
mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-
e0?page=5f896526744098279566ee12&men
u=5f8965894221462d691672f2  
***รอการ update ข้อมูล สถานะล่าสุดยังเป็นข้อมูล 
ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*** 

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ที ่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสีย่งและระดับของความเสีย่ง 
มาตรการและการด าเนินการในการ
บริหารจดัการความเสี่ยง เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
โดยในปี 2564 กระทรวงฯ ก าหนด
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ในด้าน “การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต”  
ในกระบวนงานดา้นการจดัท าหนังสอืเดนิทาง
ของกรมการกงสุล 

ศปท.  
และ 

กองหนังสือเดินทาง 
กรมการกงสุล 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสีย่งทุจริต 

 แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการด าเนินการ
จัดการความเสีย่งการทุจริตของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ 
การรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต การด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง การก ากับติดตามและการรายงานสรุปผล
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ เป็นต้น 
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-
mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-
e0?page=5f896526744098279566ee12&men
u=5f8965894221462d691672f2 
***รอการ update ข้อมูล สถานะล่าสุดยังเป็นข้อมูล 
ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*** 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือการ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการ   
ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ O36 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 
โดยแสดงหลักฐานการด าเนินการหรือ
กิจกรรมตามมาตรการที่ระบุไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ศปท.  
และ 

กองหนังสือเดินทาง 
กรมการกงสุล 

https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
https://acc.mfa.go.th/th/content/https-acc-mfa-go-th-th-content-118008-e0-b8-81-e0?page=5f896526744098279566ee12&menu=5f8965894221462d691672f2
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 
 แสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิ
คุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อด าเนินการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงการต่างประเทศ  
https://acc.mfa.go.th/th/content/118726-
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของกระทรวงการ
ต่างประเทศ-ประจ าปีงบประมาณ-
2563?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2d&me
nu=5dc16393464db903fe371b7c 
***ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการหรือกิจกรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติที่ชัดเจน เช่น การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรภ่าพกิจกรรมการ/การด าเนินการบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้ การเผยแพรใ่น Social network 
ผู้ประเมินให้ความคิดเห็นว่า อาจไม่ใช่ช่องทางที่เป็น
ทางการที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ และอาจจ ากัดอยู่เพียง
เฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่ให้ความสนใจ *** 
 
 
 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานที่แสดงถึงการสร้างเสริม
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต อย่าง
ชัดเจน 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

 ภายใต้แผนปฏิบตัิการส่งเสริมคณุธรรม
กระทรวงฯ มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อการเสรมิสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีให้กับข้าราชการและเจา้หน้าท่ี
หลายกิจกรรมและทุกหน่วยงานรว่มในการ
ด าเนินการ ดังนั้น ควรพิจารณาน าภาพ
กิจกรรมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
ลงบน website หลักของกระทรวงฯ    
อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อสร้างการรับรูใ้ห้กับ
บุคลากร รวมถึงประชาชนท่ัวไป ให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏบิัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ และการเสริมสรา้งทัศนคตแิละ
ค่านิยมที่ดีของบุคลากรกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

ศปท. 
และ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่ด าเนินกิจกรรม

ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมของ

กระทรวงฯ  

https://acc.mfa.go.th/th/content/118726-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2d&menu=5dc16393464db903fe371b7c
https://acc.mfa.go.th/th/content/118726-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2d&menu=5dc16393464db903fe371b7c
https://acc.mfa.go.th/th/content/118726-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2d&menu=5dc16393464db903fe371b7c
https://acc.mfa.go.th/th/content/118726-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2d&menu=5dc16393464db903fe371b7c
https://acc.mfa.go.th/th/content/118726-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2d&menu=5dc16393464db903fe371b7c
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตประจ าป ี
 แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์และแผนด้านการ
ต่อต้านการทุจริตตา่ง ๆ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2) แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงการตา่งประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 2561 
4) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 2562 
5) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 2563 
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-8592-การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต?menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ   
เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ศปท. 

O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต รอบ 6 เดือน 
 

 แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี 2563 รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง             
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96
512-แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต-กระทรวงกา.html 

*** รอการ update ข้อมูล สถานะล่าสุดยังเป็นข้อมูล 
ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*** 

 แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ตามข้อ O39 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ศปท. 

https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-8592-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95?menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-8592-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95?menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-8592-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95?menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96512-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-กระทรวงกา.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96512-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-กระทรวงกา.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96512-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-กระทรวงกา.html
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าป ี
 

 แสดงรายละเอียดของรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2563  
https://acc.mfa.go.th/th/content/รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบ?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2a&m
enu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b 

 แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม   
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

ไม่ม ี ศปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acc.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2a&menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b
https://acc.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2a&menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b
https://acc.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2a&menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b
https://acc.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A?page=5d6bacaa15e39c3f5c005c2a&menu=5d6bacaa15e39c3f5c005c2b
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 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 แสดงมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่  
1) การสรุปวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี พ.ศ.2562 จากผลการประเมนิ ITA ที่กระทรวง
การต่างประเทศได้รับ ซึ่งรายละเอียดที่ท าการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย  
   1.1 ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องไดร้ับการแกไ้ข หรือท่ีจะตอ้งพัฒนาให้ดีขึ้น 
   1.2 แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อยกระดับผล
คะแนนการประเมิน ITA ใหเ้พิ่มสงูขึ้น 
https://acc.mfa.go.th/th/page/https-acc-mfa-
go-th-th-page-e0-b8-a1-e0-b8-b2-e0-
b?menu=5f89422a93470738157e97c2 

 แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2563 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ 
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอื
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมนิฯ  
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น     
แนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม 
ผลวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเชน่ 
การก าหนดผู้รับผดิชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏบิัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม
ให้น าไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล 
เป็นต้น 
 
 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ศปท.  

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
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ข้อ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2564 ก าหนดให้ม ี
(องค์ประกอบด้านข้อมูล) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 แสดงรายละเอียดของการด าเนนิการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของกระทรวง
การต่างประเทศ ผลของการด าเนินงานของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการตาม
แนวทางมาตรการที่ก าหนด โดยมศีูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ท าหน้าที่ในการก ากับ
ติดตาม ประจ าปี 2563 
https://acc.mfa.go.th/th/page/การด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใ?menu=5f89532bb9d1282a486c53d2 
 การออกมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใส ได้แก่  
1) ประกาศฯ เรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน 
2) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  
3) ประกาศฯ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-
กฎหมาย-ระเบียบ-
ประกาศ?menu=5f890baec70b757fbc507522 
 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 

 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 เป็นการด าเนินการในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 พิจารณาเพิ่มข้อมลูให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 2564 

ศปท. 
(หนว่ยงานหลัก)  

และทุกหน่วยงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 

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://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-%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=5f890baec70b757fbc507522
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-%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=5f890baec70b757fbc507522
https://acc.mfa.go.th/th/page/cate-65-9751-%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=5f890baec70b757fbc507522
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


 

 

 
 

ภาคผนวก



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

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

 

มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา การด าเนินการ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หน่วยงานที รับผิดชอบ 

1. การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามขั้นตอน ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 
และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลส าเร็จของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ของตน รวมไปถึงความพร้อมรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตนเอง 

  ทุกหน่วยงาน 

2. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรได้รับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ  
ของกระทรวงฯ ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการสร้างการรับรู้ และเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงฯ  
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด 
ความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามแผนที่วางไว้ 

  ส านักบริหารการคลัง 

3. การมอบหมายงานตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล การก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและให้บุคลากรทราบกันอย่างทั่วถึง รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา ที่มีความชัดเจน มีมาตรฐาน และคุณธรรม 

  ส านักบริหารบุคคลและ 
สถาบันการตา่งประเทศฯ 

4. การก าหนดแนวปฏิบัติในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจน และการเผยแพร่ให้บุคลากร
รับรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีการก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 

  ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 

5. การก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรยึดเป็น
แนวปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างถูกต้อง มีการก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเป็นธรรม การพัฒนา
ระบบช่องทางการร้องเรียนที่มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต, ส านักบริหารบุคคล 

(ส่วนวินัย) และ กรมการกงสุล 

 

 



มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา การด าเนินการ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หน่วยงานที รับผิดชอบ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานที่ชัดเจน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เขา้ถึงง่ายไม่ซับซ้อน มีความ
หลากหลาย มกีารปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดให้มีช่องทางใหผู้้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานได้อย่างสะดวก รวมไปถึงมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ซ่ึงสามารถตอบโต้ สื่อสารแบบสองทาง 

  ทุกหน่วยงาน 

2. การปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ และคุณภาพการให้บรกิาร/
การท างาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน/ 
การให้บริการของหน่วยงาน ใก้มีความโปร่งใสและมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

  ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

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

 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ หัวข้อ วิธีการ/การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  หน่วยงานที รับผิดชอบ 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

หมายเหตุ :  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงข้อมลูการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
                Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหร้ายงานเฉพาะหัวข้อที หน่วยงานมีส่วนเกี ยวข้องในการด าเนินงาน 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 




