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รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กระทรวงการตา่งประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใชแ้นวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด นอกจากนี้      
ยังถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทย
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย 
ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย ซึ่งในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้าน เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านรายละเอียดการประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมิน และด้านวิธีการประเมินที่มีการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) เพ่ือให้การประเมิน ITA สามารถด าเนินการ   
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน และหน่วยงาน   
ที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลคะแนนจากเครื่องมือการประเมิน ๓ แหล่ง ได้แก่ ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ ๓) แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีเกณฑ์การประเมิน
จ าแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อ านาจ ๔) การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๖) คุณภาพการด าเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘) การปรับปรุง
ระบบการท างาน ๙) การเปิดเผยข้อมูล และ ๑๐) การป้องกันการทุจริต ซึ่งผลคะแนนการประเมิน ITA จะสะท้อน
ให้เห็นถึงระบบการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมิน ITA ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยท าให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนางาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาราชการ และมีบทบาทในการผลักดันกลไกการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก จนสามารถส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้ดีขึ้นและบรรลุค่าเป้าหมายต่อไป 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
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 ๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”  โดยเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล าดับ  

 ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดให้
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้มีการศึกษาทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้าน เพ่ือพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านรายละเอียด
การประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมิน และด้านวิธีการประเมินที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) เพ่ือให้การประเมิน ITA สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน และหน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากความส าคัญของการประเมิน ITA ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๒๑ การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ด าเนินการครบตามขั้นตอนการประเมิน ITA และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยมีผลคะแนนรวม
เท่ากับ ๘๗.๐๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน อยู่ในระดับ A (คะแนนระหว่าง ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙) เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ผลคะแนนรวมเท่ากับ ๘๕.๕๓ คะแนน  
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๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ      
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
 ๒.๒ เพ่ือให้ทราบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๒.๓ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ/มาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
 
๓. ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

 วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)         
จากเครื่องมือการประเมิน ๓ แหล่ง ได้แก่  

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

จากเกณฑ์การประเมิน จ านวน ๑๐ ตัวชีว้ัด  ประกอบด้วย 
๑) การปฏิบัติหน้าที่  
๒) การใช้งบประมาณ  
๓) การใช้อ านาจ          
๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๖) คุณภาพการด าเนินงาน  
๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
๘) การปรับปรุงระบบการท างาน  
๙) การเปิดเผยข้อมูล  
๑๐) การป้องกันการทุจริต 
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๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

๓.๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓.๒ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับทราบและเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ๓.๓ กระทรวงการต่างประเทศ ได้น าข้อเสนอแนะจากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปปรับปรุง พัฒนา ตลอดจน การจัดท ามาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงการต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประกอบกับได้พัฒนา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS)” เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมิน
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถติดตามการประเมินได้อย่างทัน
สถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการน าข้อมูล
ไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เครื่องมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับกระทรวงฯ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า จ านวน ๑๕๐ คน  
(จ านวนร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องไมน่้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า ๓๐ คน) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในจ านวนมาก (มากกว่า ๑,๐๐๐ คน) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอย่าง) 

 การรวบรวมข้อมูล 
  กระทรวงฯ ได้ระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวน ๑,๔๙๙ คน ลงในระบบ ITAS และ
ระบบได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของกระทรวงฯ จ านวน ๑๕๐ คน 
  กระทรวงฯ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
โดยไดค้ านึงถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการกระจายตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกระทรวงฯ เข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS 
จ านวน ๑๗๐ คน ซ่ึงเกินกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า หรือตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของกระทรวงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวน ๓๐ คน  
(จ านวนร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมี      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด    
ส่วนกรณีหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมาก (มากกว่า ๑,๐๐๐ คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอย่าง) 

 การรวบรวมข้อมูล 
  กระทรวงฯ ระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และได้กรอกรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบ ITAS โดยค านึงถึงข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สอดคล้อง
และครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของกระทรวงฯ จ านวน ๓๐๐ คน ลงในระบบ ITAS 
และระบบได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของกระทรวงฯ จ านวน ๓๐ คน  
  ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามฐานข้อมูล
บัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกระทรวงฯ จ านวน ๓๐ คน ครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า หรือตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  กระทรวงฯ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้ามาตอบแบบส ารวจ จ านวน ๑๓ คน 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 การรวบรวมข้อมูล 
  กระทรวงฯ ตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS 
  ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
กระทรวงฯ จากค าตอบในระบบ ITAS ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น ท าการให้
คะแนนและให้ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS  
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แผนภาพแสดงประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 

 
 
  

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

รายละเอียดตามหัวข้อ “เครื่องมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมลู” 

 

 

IIT EIT OIT 

บุคลากรในกระทรวงฯ ตั้งแต่ระดับ

ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หวัหน้า 

ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างาน

ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกวา่ ๑ ป ี

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 

หรือ หนว่ยงานของรัฐอื่นที่มารับ

บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ

ของกระทรวงฯ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เว็บไซต์ของกระทรวงฯ 

จ านวน ๑๘๐ คน 

(ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าทีก่ าหนด 

จ านวน ๑๐๐ คน) 

จ านวน ๔๓ คน 

(ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าทีก่ าหนด 

จ านวน ๓๐ คน) 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ 

กระทรวงฯ เผยแพร่ช่องทางการตอบ 

และก ากับติดตามให้เป็นไปตามที่

ก าหนด 

ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูล และก ากบัติดตามให้มี

คุณภาพและเป็นไปตามที่ก าหนด 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตอบในระบบ ITAS 

ผู้รับจ้างประเมินตรวจสอบและ  

ให้คะแนนตามรายละเอียด         

ที่ก าหนด 

กระทรวงฯ เผยแพร่ช่องทาง     

การตอบ 
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๒. การประเมิน 

    ๒.๑ ตัวช้ีวัดการประเมิน  

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ

สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน 

โดยจ าแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด และแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 

ตารางแสดงสรุปจ านวนตัวช้ีวัดการประเมินและค่าน้ าหนักในแต่ละเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน 

เคร่ืองมือ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 

IIT ๓๐ 

การปฏิบัตหิน้าท่ี - 

การใช้งบประมาณ - 

การใช้อ านาจ - 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 

EIT ๓๐ 

คุณภาพการด าเนินงาน  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

การปรับปรุงการท างาน  

OIT ๔๐ 

การเปิดเผยข้อมลู 

ข้อมูลพื้นฐาน 

การบริหารงาน 

การบริหารเงินงบประมาณ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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    ๒.๒ การประมวลคะแนน 

 การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามล าดับ 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลีย่ของข้อค าถามจากผูต้อบทุกคน คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย - คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อค าถามในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อค าถามในตัวช้ีวัด คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวดัย่อยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ  ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจทีถ่่วงน้ าหนัก 

 หมายเหตุ : 

     ข้อมูลการตอบ IIT  และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน ามาใช้ประมวลผลคะแนน เวน้แต่กรณีที่มีข้อมูลการตอบนอ้ยกวา่จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
ที่ก าหนด ซ่ึงจะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้ 
     กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถตอบ OIT ได้ เนื่องจากมีขอ้จ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมลูตามรายละเอยีดที่
ก าหนดได้ โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่น าข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผล 

แผนภาพแสดงการประมวลผลคะแนน 

    

ข้อค าถาม   ข้อค าถาม    ข้อค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 

        ๓๐               ๓๐         ๔๐ 

IIT OIT 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด

ย่อย 

   

EIT 
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    ๒.๓ เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 

 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ

ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 

๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 

๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 

๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 

๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

หมายเหต ุ: กรณีหน่วยงานด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลการประเมินของหน่วยงานจะแสดงสัญลักษณ์ “ * ”    

ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากขอ้มูลที่หน่วยงานด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนด 

แผนภาพเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผลคะแนนการประเมิน  
ผลการประเมินในภาพรวมของกระทรวงฯ ไดผ้ลคะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๐๔ คะแนน และเมื่อจัดระดับ

ผลการประเมินจะพบว่า อยู่ในระดับ A โดยในแต่ละตัวชี้วัดมีผลคะแนนปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 
 

แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ตามรายตัวช้ีวัด  
ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด สามารถเรียงล าดับผลคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด จากผลคะแนนมากไปหาน้อย 
ไดต้ามล าดับดังนี้ 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ผลคะแนน เคร่ืองมือวัด 

๑ การเปิดเผยข้อมลู ๙๗.๑๔ OIT 

๒ การป้องกันการทุจริต ๙๓.๗๕ OIT 

๓ การปฏิบัตหิน้าท่ี ๘๙.๘๐ IIT 

๔ คุณภาพการด าเนินงาน ๘๘.๔๗ EIT 

๕ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๒.๕๑ EIT 

๖ การใช้อ านาจ ๘๒.๑๒ IIT 

๗ การใช้งบประมาณ ๘๐.๐๗ IIT 

๘ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๙.๕๘ IIT 

๙ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๗.๗๔ IIT 

๑๐ การปรับปรุงการท างาน ๗๒.๐๘ EIT 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” 
โดยได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๑๔ และตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัด “การปรับปรุงการท างาน”    
โดยได้คะแนนร้อยละ ๗๒.๐๘ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐  
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๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาวิเคราะห์ 
โดยจ าแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่กระทรวงฯ จะต้องมีการพัฒนา 
เพ่ือปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไปให้สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จ านวน ๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

       ๒.๑.๑ ตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” (ตัวชี้วัดที่ ๙ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๙๗.๑๔ เป็นการตรวจให้คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน       
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ   
การให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส    
ให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงบน
เว็บไซต์ กระทรวงฯ สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง ๕ ประเด็น แต่อาจมีบางประเด็นข้อค าถามเพียงเล็กน้อย  
ที่อาจมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขได้ 
       ๒.๑.๒ ตัวช้ีวัด “การป้องกันการทุจริต” (ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ ๙๓.๗๕ เป็นการตรวจให้คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดยการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้น
จะแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  
ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์ กระทรวงฯ สามารถด าเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้ง ๒ ประเด็น แต่เนื่องจากมีบางประเด็นที่ขาดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับผู้รับ
จ้างประเมิน จึงส่งผลให้คะแนนในส่วนที่กระทรวงฯ ควรจะได้รับขาดหายไป  
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       ๒.๑.๓ ตัวช้ีวัด “การปฏิบัติหน้าที่” (ตัวชี้วัดที่ ๑ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๘๙.๘๐ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือด าเนนิการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการปฏิบัติงาน 
อย่างมุ่งมั่น มีคุณธรรม ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงฯ มีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไม่พบว่ามีการเรียกรับ หรือให้สินบน หรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ เป็นการตอบแทน  
       ๒.๑.๔ ตัวชี้วัด “คุณภาพการด าเนินงาน” (ตัวชี้วัดที่ ๖ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๗ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยยึดตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการ
ยังมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของกระทรวงฯ ที่ยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีการค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และไม่พบว่า
มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

 ๒.๒ จุดที่จะต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘๕) จ านวน ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

       ๒.๒.๑ ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” (ตัวชี้วัดที่ ๗ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ ๘๒.๕๑ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ    
ต่อสาธารณชน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อรับรู้ช่องทางการรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงานและการให้บริการของกระทรวงฯ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรกต็าม ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อยังมองว่าการเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงฯ ยังเข้าถึงได้ยาก 
มีความซับซ้อน และยังขาดความหลากหลายของช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ ตลอดจนการชี้แจงและการตอบค าถาม หากเกิดกรณีมีข้อกังวลหรือสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กระทรวงฯ จึงยังไม่มีความชัดเจนเท่าท่ีควร 
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       ๒.๒.๒ ตัวชี้วัด “การใช้อ านาจ” (ตัวชี้วัดที่ ๓ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 
๘๒.๑๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า บุคลากรของกระทรวงฯ 
มีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน แต่อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่กระทรวงฯ
ควรพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลคะแนนทีเ่พ่ิมขึ้น คือ การให้ความส าคัญในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน รวมถึงการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
เนื่องจากในการตอบแบบประเมินมีบางกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าประเด็นในเรื่องดังกล่าวยังขาดความเป็นธรรมอยู่ 
       ๒.๒.๓ ตัวชี้วัด “การใชง้บประมาณ” (ตัวชี้วัดที่ ๒ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐.๐๗ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
และการให้ความส าคัญต่อการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานได ้ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า บุคลากรของกระทรวงฯ มีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของกระทรวงฯ แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างทั่วถึงทั้งในระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพ่ือให้บุคลากรรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้เพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือช่วยสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงฯ ได้ให้ความส าคัญในการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ  
       ๒.๒.๔ ตัวช้ีวัด “การใช้ทรัพย์สินของราชการ” (ตัวชี้วัดที่ ๔ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๕๘ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการ   
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม 
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า กระทรวงฯ ควรพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีข้ันตอนที่สะดวก ตลอดจน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของกระทรวงฯ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ เนื่องจากในการตอบ
แบบประเมินมีบางกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ายังขาดการรับรู้ในประเด็นเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและครอบคลุม 
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       ๒.๒.๕ ตัวช้ีวัด “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” (ตัวชี้วัดที่ ๕ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๔ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน    
การทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และ
มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงฯ ควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง และการด าเนินการลงโทษทางวินัยที่มีความชัดเจน 
รวมทั้งการน าผลจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา   
การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง   
       ๒.๒.๖ ตัวช้ีวัด “การปรับปรุงระบบการท างาน” (ตัวชี้วัดที่ ๘ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๒.๐๘ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้   
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า กระทรวงฯ   
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
หรือการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ  
การด าเนินงาน เช่น วิธีการ ขั้นตอนที่มีความโปร่งใส และการให้บริการที่ดเีพ่ิมมากขึ้น อย่างสม่ าเสมอ   
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๓. ข้อเสนอแนะ/มาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดตามแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ท าให้พบประเด็น
ทีเ่ป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่กระทรวงฯ จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน เพ่ือช่วย
ยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ของกระทรวงฯ ส าหรับในปีงบประมาณต่อไป ดังนั้น จึงได้สรุปและจัดท า
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่มีผลคะแนนระดับย่อยต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
โดยจ าแนกออกตามแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 

๓.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ผลคะแนน
ระดับย่อย 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ 

การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 

๑) การปฏิบตัิงาน/ให้บริการของ
บุคลากรแกผู่้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป 
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตวั 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 

๗๕.๙๑ 

 

- ควรมีการส่งเสรมิ สนับสนุน และสร้าง
การรับรู้ให้บคุลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่
ราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 

 

 กรมการกงสลุ  

ตัวชี้วัดที่ ๒ 

การใช้งบประมาณ 

 

๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน 

 

๕๙.๑๖ 

 

- ควรมีการสร้างการรับรู้และเผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณของกระทรวงฯ ตามช่องทาง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพือ่เป็น
การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บคุลากร
ของกระทรวงฯ เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน ทั้งในระดับกรมและหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงฯ 

 

 

 

ส านักบริหาร
การคลัง  

๒) การเปดิโอกาสใหม้ีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๖๘.๗๙ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ผลคะแนน
ระดับย่อย 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ 

การใช้อ านาจ 

 

๑) การมอบหมายงานของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

 

๗๔.๔๕ 

 

- ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน ตลอดจน  
แนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื่อลด 
การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบญัชา 

 

ส านักบริหาร
บุคคล และ 
สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 

๒) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ตามคณุภาพของผลงาน 

๗๒.๒๒ 

๓) การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็น
ธรรมของผู้บังคับบญัชา 

๗๐.๑๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

 

๑) ความสะดวกของขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ินของ
ราชการไปใช้ปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 

 

๖๓.๗๒ 

 

- ควรมีการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มีขั้นตอนท่ีสะดวก ตลอดจน    
มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของกระทรวงฯ 
และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรไดร้ับทราบ
และน าไปปฏิบตั ิ

 

ส านักจัดหา
และบรหิาร
ทรัพย์สิน 

๒) การรับรู้แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพยส์ินของราชการที่ถูกต้อง 

๖๘.๙๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

๑) การรับรู้การแกไ้ขปัญหา    
การทจุริตของหน่วยงาน 

 

๗๔.๐๓ 

 

- ควรมีการพัฒนาช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต ตลอดจนการ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบถึงแนวโนม้การ
ทุจริตที่เกิดขึ้นและการด าเนินการเพื่อ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหนว่ยงาน 

 

กรมการกงสลุ 
และ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต (ศปท.) 
 

๒) การด าเนินการเฝ้าระวัง     
การตรวจสอบการทุจริต และ  
การลงโทษทางวินัยของหน่วยงาน 

๗๕.๖๑ 

๓) การน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

 

๗๒.๕๔ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ผลคะแนน
ระดับย่อย 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔) ช่องทางการร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว มีการด าเนินการอยา่ง
ตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบ 

๖๙.๘๗ 

๓.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ผลคะแนน
ระดับย่อย 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 

๑) การเผยแพร่ข้อมลูของ
หน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทางหลากหลาย 

 

๗๔.๑๙ 

 

- ควรมีการปรบัปรุงช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล ให้มคีวามหลากหลาย ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้งา่ย ไมซ่ับซ้อน 
และการพิจารณาน าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการอ านวยความ
สะดวก เพื่อความรวดเร็วในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 

กรมการกงสลุ 

 ๒) การเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 

๗๖.๑๔ 

 ๓) การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อ
มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

๗๓.๘๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ 

การปรับปรุงการท างาน 

 

๑) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

 

๗๑.๕๑ 

 

- ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามาม ี  
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน หรือการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการ และการให้
ความส าคญัในการปรับปรุงพัฒนา

 

กรมการกงสลุ 

 

 ๒) การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

๖๙.๙๕ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ผลคะแนน
ระดับย่อย 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ๓) การเปดิโอกาสใหผู้้รับบริการ  
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานไดด้ีขึ้น 

๕๗.๕๑ คุณภาพการด าเนินงาน เช่น วิธีการ 
ขั้นตอนท่ีมีความโปร่งใส และการให้ 
บริการที่ดีเพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ าเสมอ   

 ๔) การปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ใหม้ีความโปร่งใส
มากขึ้น 

๗๐.๗๔ 

๓.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 พบว่าประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนน้อย อย่างไรก็ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน กระทรวงฯ อาจพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยมีการก าหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลที่จะต้อง
เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข ๑)  

 นอกจากนี ้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/มาตรการ/แนวทางการพัฒนาในการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของกระทรวงฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ในฐานะผู้ประสานงานหลักในการประเมิน ITA ของกระทรวงฯ อาจท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานหลักในการ
ก ากับ ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท ารายงานความก้าวหน้าและรายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพ่ือการยกระดับค่าคะแนนผลการประเมิน ITA  
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ตัวอย่าง 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพื่อการยกระดับค่าคะแนนผลการประเมิน ITA  

ของกระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

หน่วยงาน                

ผู้ประสานงาน      VOIP :     มือถือ      

 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา วิธีการ/การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ 

มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 การส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งการรับรู้ให้
บุคลากรของหน่วยงานปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่   
ผู้มาตดิต่อราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  กรมการกงสลุ 

 การสรา้งการรับรู้และเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณของกระทรวงฯ 
ตามช่องทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นการสนบัสนุนและเปดิโอกาสให้บุคลากรของ
กระทรวงฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งในระดับกรม 
และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

  ส านักบริการการคลัง 
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มาตรการ/แนวทางการพัฒนา วิธีการ/การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ 

 การก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
ตลอดจน แนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่าง 
เป็นธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

  ส านักบริหารบุคคล 
และ 

สถาบันการต่างประเทศฯ 

 การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีขัน้ตอนท่ีสะดวก 
ตลอดจน มีการก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของกระทรวงฯ และเผยแพร่
ให้แก่บุคลากรไดร้ับทราบและน าไปปฏิบัต ิ

  ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 

 การพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการประชาสมัพันธ์ให้ทราบถึงแนวโน้ม
การทุจริตทีเ่กิดขึ้นและการด าเนินการเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหนว่ยงาน 

  กรมการกงสลุ 

และ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น      
การทุจริต (ศปท.) 

มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 การปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้มี
ความหลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และการพิจารณาน าเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอ านวยความ
สะดวก เพื่อความรวดเร็ว ในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  กรมการกงสลุ 
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มาตรการ/แนวทางการพัฒนา วิธีการ/การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ 

 กระบวนการเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามสี่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน หรือการให้บริการใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการ และการให้ความส าคัญในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน เชน่ วิธีการ ขั้นตอน
ที่มีความโปร่งใส และ การให้บริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ   

  กรมการกงสลุ 

       

มาตรการยกระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)*  

ล าดับที ่ หัวข้อ สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

วิธีการ/การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง 

หน่วยงานภายใน    
ที่รับผิดชอบ 

      

  
 
 

    

  
 
 

    

หมายเหตุ :  มาตรการยกระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) *  
     เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามเอกสารหมายเลข ๑ เฉพาะหัวข้อทีห่น่วยงานมีส่วนเกีย่วข้องในการด าเนินงาน    



 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมลูพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 

 
สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง  แสดงข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวง   

การต่างประเทศในภาพรวม แต่ไม่ได้แสดงในลักษณะ

รูปแบบแผนผังโครงสร้างของหน่วยงานที่เข้าใจง่าย 

ยกตัวอย่าง โครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์ 

 

 แผนผังแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
 ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และ
การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านกั 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

 ควรแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนผัง
โครงสร้างหน่วยงานภายในของกระทรวงฯ         
ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงการแบ่งส่วน
ราชการภายในกระทรวงการต่างประเทศ 
ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม หรือเทยีบเท่า
กรม  

ส านักบริหารบุคคล  
(ปรับปรุงข้อมูล)  

และ 
ศูนย์ ICT  

(ปรับรูปแบบการ
น าเสนอบนเว็บไซต์) 

 
 
 
 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร มีภาพ ช่ือ ประวัติย่อ รมว. 
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/491

62-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ.html  

ภาพ ช่ือ ประวัติย่อ ผู้ช่วย รมว. 
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/108

 แสดงรายนามของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
 ประกอบด้วยช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และ       

 ควรเพิ่มข้อมูลช่องทางการติดตอ่และ
เพิ่มข้อมูลรองปลัดกระทรวง  

ส านักบริหารบุคคล  
(ปรับปรุงข้อมูล) 

 และ 
ศูนย์ ICT  

(ปรับรูปแบบการ

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/49162-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/49162-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/108194-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%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.html


-25- 

 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

194-ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการ
ต่างประเทศ.html 
ภาพ ช่ือ ประวัติย่อ ปลดักระทรวงฯ  
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/219
85-ปลัดกระทรวง.html 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน 

น าเสนอบนเว็บไซต์) 
 
 

O3 อ านาจหน้าที ่  แสดงข้อมูลกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการที่
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจและอ านาจหน้าท่ี
โครงสร้างภายในของหน่วยงาน โดยแยกเป็นราย
หน่วยงาน จ านวน 14 หน่วยงาน
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/99781-.html 

 แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

 ปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมลู ศูนย์ ICT  
(ปรับรูปแบบการ

น าเสนอบนเว็บไซต์) 
 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/98245
-แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ.html 
 นโยบายการต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/main/th/policy/50810

-นโยบายการต่างประเทศ.html 

 ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในระยะ 3 ปี ตามแผน

ปฏิรูปองค์การ 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9521

/101417-ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ-3-ปี-

ตามแผนปฏิรูปองค์ก.html 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 update ข้อมูลและรายละเอียดที่ควร
เผยแพร่ ในปี 2563 

ส านักนโยบายและแผน 

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/108194-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%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.html
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/108194-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%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.html
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/21985-ปลัดกระทรวง.html
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/21985-ปลัดกระทรวง.html
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/99781-.html
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/98245-แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/98245-แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/50810-นโยบายการต่างประเทศ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/50810-นโยบายการต่างประเทศ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9521/101417-ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ-3-ปี-ตามแผนปฏิรูปองค์ก.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9521/101417-ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ-3-ปี-ตามแผนปฏิรูปองค์ก.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9521/101417-ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ-3-ปี-ตามแผนปฏิรูปองค์ก.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน 

 แสดงรายละเอียดสถานท่ีตั้งของหน่วยงานทั้ง      

3 แห่ง ได้แก่  

 1. อาคารถนนศรีอยุธยา 

 2. อาคารถนนแจ้งวัฒนะ 

 3. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ        

ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร B) 

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/532
18-ที่ตั้ง.html  

 

แสดงข้อมูลการตดิต่อ ดังนี ้
 ที่อยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรสาร 
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 อาคารถนนศรีอยุธยา ควรเพิ่มข้อมูล    
ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์  
หมายเลขโทรสาร ที่อยูไ่ปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์
 

ศูนย์ ICT 

O6 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง  แสดงรายละเอียดหัวข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ กฎกระทรวงการ

แบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงฯ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ กฎหมายที่

กระทรวงการต่างประเทศรักษาการ สนธิสัญญา   

และตราสารทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสนธิสญัญา

ระหว่างประเทศ  

http://www.mfa.go.th/main/th/policy/99781-.html 

 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 

 หน่วยงานอาจพิจารณา update 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการด าเนินงาน 
ของตนในเว็บไซต์กระทรวงฯ ด้วย 

ทุกหน่วยงาน 

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/53218-ที่ตั้ง.html
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/53218-ที่ตั้ง.html
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/99781-.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ของกระทรวงการ

ต่างประเทศ ท่ีมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศ ด้านต่าง ๆ ภายใต้
หัวข้อ เช่น ข่าวเด่น การบริการประชาชน โอกาส
ธุรกิจไทยกับ globthailand.com ข่าวกิจกรรม
ภายในกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวสารนิเทศ ข่าว
อื่น ๆ ฯลฯ 
http://www.mfa.go.th/main/th/home 
 

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจขิงหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

- กรมสารนิเทศ 
และ  

 ศูนย์ ICT 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A  แสดงข้อมูล Q&A รวมถึงช่องทางที่ผู้รับบริการ

สามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นที่ขอรับบริการ 
ต่าง ๆ 
http://www.mfa.go.th/main/th/customize/99

513-.html 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมลูต่าง ๆ ได้   
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
ค าตอบกับผูส้อบถามได้ โดยมลีักษณะ
เป็นการสื่อสารไดส้องทาง เช่น     
Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 
 สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

 พิจารณาน าเอา App Thai Consular 
ของกรมการกงสุล 

 
แสดงเพิ่มเติมในเมนู Q&A บนหนา้เว็บไซต์
หลักของกระทรวง 
 อาจพิจารณาเพิ่มช่องทางการถามตอบ
ในลักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง เช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ  
เป็นต้น 

กรมการกงสลุ  
(ข้อมูล) 
และ  

 ศูนย์ ICT  
(ปรับรูปแบบการ

น าเสนอบนเว็บไซต์) 

http://www.mfa.go.th/main/th/home
http://www.mfa.go.th/main/th/customize/99513-.html
http://www.mfa.go.th/main/th/customize/99513-.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O9 Social Network  แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ของกระทรวง               
การต่างประเทศที่มช่ีองทางการตดิต่อ Social 
network (facebook, twitter, youtube) 
http://www.mfa.go.th/main/th/home 
 

 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น facebook, 
twitter,Instagram เป็นต้น 
 สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
 

- กรมสารนิเทศ  
และ 

 ศูนย์ ICT 

 

ตัวชี้วดัย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี  แสดงรายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปี 

2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับปรังปรุง
ใหม่) ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงรายละเอยีดในแต่ละตัวช้ีวัด
ของการด าเนินงาน 
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522
/103917-แผนด าเนินงานประจ าปี-2562-ของ
กระทรวงการต่างประเทศ-(.html 
 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ     
ทีใ่ช้ ระยะเวลาในการด าเนินงาน    
เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักบริหารการคลัง 

http://www.mfa.go.th/main/th/home
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522/103917-แผนดำเนินงานประจำปี-2562-ของกระทรวงการต่างประเทศ-(.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522/103917-แผนดำเนินงานประจำปี-2562-ของกระทรวงการต่างประเทศ-(.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522/103917-แผนดำเนินงานประจำปี-2562-ของกระทรวงการต่างประเทศ-(.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

 แสดงรายละเอียดรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวง 
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522
/103918-รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปรีอบ-6-เดือน.html 
 

 แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักบริหารการคลัง 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน

ประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งในรอบปี

ที่ผ่านมาและในปีปัจจุบัน โดยแบ่งการรายงานผล

การด าเนินงานในแต่ละปีออกเป็น 2 รอบ          

(รอบ 6 เดือน กับรอบ 12 เดือน)

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย 
เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักบริหารการคลัง 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522/103918-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ-6-เดือน.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522/103918-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ-6-เดือน.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522/103918-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ-6-เดือน.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9522
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้  

   1) แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงการต่างประเทศ 

   2) คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ กองกลาง 

   3) คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 

   4) ตารางก าหนดอายุการเก็บรกัษาเอกสาร

ราชการของกระทรวงฯ 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9523 

 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือแนวทางปฏิบัติ

ภารกิจทางการทูต กงสุลและองคก์รระหว่างประเทศ  

http://www.mfa.go.th/main/en/information/

1434/21947-Guidelines-on-Protocol-

Practice.html 

 แสดง “คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบ

อ านาจในการบริหารราชการในต่างประเทศ”  

http://www.mfa.go.th/main/th/policy 

 

 แสดงคูม่ือหรือแนวทางการปฏิบตัิงาน

ทีเ่จ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือ

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน 

เช่น เป็นคู่มือปฏิบัตภิารกจิใด  

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน

ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการ

ปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 หากหน่วยงานมีการจัดท าคูม่ือหรือ

มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพิ่มเติมในเรื่องใด             

โปรด update ข้อมูลลงในเว็บไซต์ 

ทุกหน่วยงาน 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9523
http://www.mfa.go.th/main/en/information/1434/21947-Guidelines-on-Protocol-Practice.html
http://www.mfa.go.th/main/en/information/1434/21947-Guidelines-on-Protocol-Practice.html
http://www.mfa.go.th/main/en/information/1434/21947-Guidelines-on-Protocol-Practice.html
http://www.mfa.go.th/main/th/policy
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การให้บริการ* 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
 แสดงรายละเอียดคู่มือและมาตรฐานการ

ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงการ

ต่างประเทศ โดยแบ่งประเภทของการใหบ้ริการ    

เช่น การให้บริการงานหนังสือเดินทางการตรวจ    

ลงตรา (VISA) การรับรองนิติกรณเ์อกสาร เป็นต้น

โดยมีคูม่ือในการให้บริการส าหรับประชาชน 

รายละเอียดขั้นตอนของการด าเนนิการ การถาม-

ตอบ ในประเด็นส าคญั ๆ  ที่ประชาชนให้ความ

สนใจ และอื่น ๆ เกีย่วกับการให้บริการประชาชน 

http://www.consular.go.th/main/th/services/6441 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ

หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบั

บริการหรือติดต่อหน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือส าหรับ

บริการหรือภารกจิใด ก าหนดวิธีการ

ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ

อย่างไร เป็นต้น 

 พิจารณา update ข้อมูล หากหน่วยงาน

มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เพิ่มเตมิ 

กรมการกงสลุ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

 แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านตา่ง ๆ ของ

กระทรวง การต่างประเทศ อาทิ สถิติผู้ขอหนังสือ

เดินทางทุกประเภท สถิติการให้ความช่วยเหลือคน

ไทยในต่างประเทศ เป็นต้น  

http://www.consular.go.th/main/th/organize

/111060-สถิติการให้บริการ.html 

https://www.passport.in.th/eService/#statistics 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึน้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

กรมการกงสลุ 

http://www.consular.go.th/main/th/services/6441
http://www.consular.go.th/main/th/organize/111060-สถิติการให้บริการ.html
http://www.consular.go.th/main/th/organize/111060-สถิติการให้บริการ.html
https://www.passport.in.th/eService/#statistics
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
 

 แสดงข้อมลูผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

ในแต่ละเดือนด้านตา่ง ๆ อาทิ การออกหนังสือ

เดินทาง การรับรองเอกสาร เป็นตน้  

http://www.consular.go.th/main/th/organize

/111060-สถิติการให้บริการ.html 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

กรมการกงสลุ 

O17 E–Service  เป็นระบบลงทะเบยีนหนังสือลว่งหน้าออนไลน์     
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีต้องการ
ท าหนังสือเดินทาง เป็นบริการออนไลน์ 24 ช่ัวโมง
ผ่านอินเตอรเ์น็ต 

https://www.passport.in.th/ 
 
https://www.passport.in.th/eService/qnumb
er.html 
 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าท่ีภารกิจของหน่วยงานผา่น
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกั   
ของหน่วยงาน 
 

- กรมการกงสลุ 
 
 

*หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่              
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 
 

http://www.consular.go.th/main/th/organize/111060-สถิติการให้บริการ.html
http://www.consular.go.th/main/th/organize/111060-สถิติการให้บริการ.html
https://www.passport.in.th/
https://www.passport.in.th/eService/qnumber.html
https://www.passport.in.th/eService/qnumber.html
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าป ี
 แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524
/101426-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป-ี
2562.html 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรร งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้       
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในป ี2563 

ส านักบริหารการคลัง 
 

 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 
เดือน 

 แสดงรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 เพื่อก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/952
4/101427-รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป-ี2562.html 

 

 แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักบริหารการคลัง 
 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101426-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101426-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101426-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101427-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101427-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101427-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดภาพรวมการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งผล       

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ท่ีส าคญั ตลอดจนปัญหา

อุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณและ           

การด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524

/101428-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าป-ี2561.html 

 แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย  
เป็นต้น 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักบริหารการคลัง 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง

หรือแผนการจัดหาพสัด ุ
 แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ซึ่งมีการลงนามโดยผูบ้ริหารหรือผู้แทน
ของกระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/8926 

 แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ
แผนการจดัหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตาม พรบ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 

 
 

 

O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ   
การจัดหาพสัด ุ

 แสดงรายละเอยีดของประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ   

การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุของกระทรวง

การต่างประเทศ อาทิ การประกาศผู้ชนะการ

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักจัดหาและบริหาร

ทรัพย์สิน 

 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101428-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101428-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9524/101428-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/8926
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประกวดราคา/การเสนอราคา การประกาศเผยแพร่

แผนการจดัซื้อจัดจา้ง ส าหรับการประชุม/โครงการ

ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น  

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/69 

 

พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง
หรือการจดัหาพัสด ุ
รายเดือน 

 แสดงรายละเอียดสรปุผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ    
การจัดหาพัสดุรายเดือน ตามแบบ สขร. 1           
โดยแยกเป็นรายเดือน ตามปีงบประมาณ         
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 
ซึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในปัจจุบันมีเพียง
ข้อมูลเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562  
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1014
57-สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดรุาย
เดือน.html 
 
 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้    
จัดจ้าง เช่น งานท่ีซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง รายชือ่    
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับ
การคัดเลือกและราคาทีต่กลง    
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและ
วันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจดัจ้าง) 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง            
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 

 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/69
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/101457-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/101457-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/101457-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O24 รายงานผลการจดัซื้อ    
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดแผนการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปี 
2561 และแบบรายงานผลการจดัซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแยกแสดงรายงานผล
การปฏิบัตติามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/7674 

 แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจา้ง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เปน็ต้น  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 แสดงรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 – 2565 ของกระทรวง

การต่างประเทศ ที่มีการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ 

และประเด็นยุทธศาสตร์ ในการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/975

9/101458-แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล-

พ.ศ.-2562-2565.html 

 แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 
 เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายทีก่ าหนดในนามของหน่วยงาน 
 เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ส านักบริหารบุคคล 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/7674
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9759/101458-แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล-พ.ศ.-2562-2565.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9759/101458-แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล-พ.ศ.-2562-2565.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9759/101458-แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล-พ.ศ.-2562-2565.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 แสดงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร

กระทรวงการต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561 – 

2565 ท่ีใช้  ในการด าเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เริ่มตั้งแตก่ารศึกษาข้อมูล

ก าลังคนของกระทรวงการตา่งประเทศ การวิเคราะห์

ด้านบุคลากร การก าหนดแนวทางพัฒนา การก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ 

การออกแบบแผนพัฒนาบุคลากร (หลักเกณฑ์

หลักสตูรพัฒนาบุคลากร) และการจัดท าแผนปฏิบัติ

การและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/975
9/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร
กระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html 

 แสดงรายละเอียดของแผนปฏิบตัิการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกระทรวงใช้ใน
การด าเนินการ 
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/952
5/104540-แผนปฏิบัติการบริการทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงการต่างป.html 

 แสดงการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดคีน
เก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจแุละ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล       
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินยัของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับ
กับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยูภ่ายใต้นโยบาย   การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ส านักบริหารบุคคล  
(ปรับปรุงข้อมูล)  

และ 
ศูนย์ ICT  

(น าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9759/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9759/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9759/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9525/104540-แผนปฏิบัติการบริการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างป.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9525/104540-แผนปฏิบัติการบริการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างป.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9525/104540-แผนปฏิบัติการบริการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างป.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้แก ่
   1) หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเขา้รับราชการกระทรวงการต่างประเทศ  
   2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิ
ราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ กระทรวง 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/976
2/104541-หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา.html 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/952
5/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร
กระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/976
2/104543-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการ.html 
 

 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้
บุคลากร  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
5. หลักเกณฑ์การให้คณุใหโ้ทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 
6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 โดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์การให้คณุใหโ้ทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ ที่กระทรวงฯ ยังไม่มขี้อมูล 
ในส่วนน้ี   

ส านักบริหารบุคคล 
 
 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762/104541-หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762/104541-หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762/104541-หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9525/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9525/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9525/101459-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ-พ.ศ..html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762/104543-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762/104543-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9762/104543-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ประกอบด้วยหัวข้อ 
ดังนี้  
   1) รายงานผลการจดักิจกรรมสง่เสริมคณุภาพชีวิต
การท างาน 
       ประจ าปี 2561 และแผนการจัดกิจกรรมฯ 
ประจ าปี 2562 
   2) รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
2561 
   3) ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปีงบประมาณ 2561 
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9763 
 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
 เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 
2562 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563  

ส านักบริหารบุคคล  
(ปรับปรุงข้อมูล)  

และ 
ศูนย์ ICT  

(น าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/9763
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน กระทรวงการ
ต่างประเทศ เกีย่วกับการให้บริการ รวมถึงการ
ร้องเรียนการทจุริต โดยระบุรายละเอียดอธิบายถึง
แนวทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ ขอบเขตของ
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจนค าแนะน าในการท า
หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1452
/21919  

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/4821 

http://www.mfa.go.th/acc/th/other/75202-
ร้องเรียน--ร้องทุกข์.html 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

 พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติของกระทรวงฯ 
โดยมีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ตามที่ก าหนดที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563  
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

และ 
ส่วนวินัย ส านักบริหารบคุคล 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

 แสดงรายละเอียดการเปดิช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตของกระทรวงการต่างประเทศ 3 
ช่องทาง ได้แก ่
   1) ผ่านกล่องรับข้อร้องเรยีน 
   2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
dca.sec@outlook.com 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

และ 
ส่วนวินัย ส านักบริหารบคุคล 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1452/21919
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1452/21919
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/4821
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/75202-ร้องเรียน--ร้องทุกข์.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/75202-ร้องเรียน--ร้องทุกข์.html
mailto:dca.sec@outlook.com
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1452/21919  

 แสดงรายละเอียดการเปดิช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตของศูนย์ปฏิบตัิการทุจรติ (ศปท.)  
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/75201-
ติดต่อเรา.html 

 

 

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 
 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดสถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่

ของรัฐกระท าการทุจริตของกระทรวงการฯ ตั้งแต่

เดือน ม.ค. 2561 – มิถุนายน 2562 

http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9768 

 

 แสดงข้อมูลสถิตเิรื่องร้องเรยีนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ
เรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรือ่งที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไมม่ีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
 เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 
 

 พิจารณาเพิ่มเติมข้อมลูสถติิเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.)  

และ 
ส่วนวินัย ส านักบริหารบคุคล 

http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1452/21919
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/75201-ติดต่อเรา.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/75201-ติดต่อเรา.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9768
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็น 
 แสดงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของกระทรวง

การต่างประเทศผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก ่

   Stay Connected with mfa.go.th  

   (facebook, twitter, youtube) 

http://www.mfa.go.th/main/th/home 

 แสดงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเปดิโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศ ผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ  ได้แก่  

   1) CALL CENTER 02 5728442 

   2) Facebook กรมการกงสลุ กระทรวงการ

ต่างประเทศ  

http://www.consular.go.th/main/ 

 แสดงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเปดิโอกาส

ให้เกิดการ   มีส่วนร่วมของประชาชนของวิทยุสราญ

รมย์ กระทรวงการต่างประเทศ ผา่นทาง Facebook 

วิทยุสราญรมย ์

https://www.facebook.com/saranromradio/ 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
แสดงความคดิเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 

- กรมสารนิเทศ 

http://www.mfa.go.th/main/th/home
http://www.consular.go.th/main/
https://www.facebook.com/saranromradio/
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิ
การมีส่วนร่วม 

 กระทรวงการต่างประเทศ เปิดช่องทางการรับฟัง

ข้อคดิเห็นและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดย

ประชาชนมีการเข้ามาสอบถามแลกเปลี่ยนแสดงความ

คิดเห็นผ่านทางช่องทาง facebook, twitter  

ที่ Stay Connected with mfa.go.th 
http://www.mfa.go.th/main/th/home 
 กรมการกงสุล เปิดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
และเปดิโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม โดยประชาชนมี
การเข้ามาใหข้้อเสนอแนะ ค าแนะน า ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบ้รกิาร
ต่าง ๆ  ของกรมการกงสลุ ผา่นทางช่องทาง Facebook 
กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 
https://www.facebook.com/ThaiConsular/ 
 วิทยุสราญรมย์ กระทรวงการตา่งประเทศ เปดิ
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเปิดโอกาสใหเ้กิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทาง Facebook 
https://www.facebook.com/saranromradio/ 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปดิโอกาสใหผู้้มสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น หรือร่วมตดิตามประเมินผล 
เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 
  

ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 

http://www.mfa.go.th/main/th/home
https://www.facebook.com/ThaiConsular/
https://www.facebook.com/saranromradio/
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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 
 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O34 เจตจ านงสจุริต 
ของผู้บริหาร 

 แสดงภาพและรายละเอียดการประกาศ
เจตนารมณ์ของกระทรวงการตา่งประเทศ โดย
ผู้บริหารคนปัจจุบันเป็นผู้น า ผู้บรหิาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าว
เจตจ านง 
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/74985 
 

  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่น   
 ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน  
 อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่  
 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน 
 ปัจจุบันของหน่วยงาน 

- 
 

- 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

 การด าเนินการออกประกาศกระทรวงการ
ต่างประเทศ ก าหนดนโยบายคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภายใน
กระทรวงฯ       
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1447 
 การเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม  
ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร
สงูสุดคนปจัจุบัน 
 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสรมิ
หน่วยงานด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 

(อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม) ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

 

http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/74985
http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/1447
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/74985
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

74985 พ.ศ. 2563 

O36 การประเมินความเสีย่ง
การทุจริตประจ าป ี

 แสดงรายละเอียดการด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการตา่งประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
   1) ที่มาและความส าคญัของการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 
   2) ขั้นตอนการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ 
   3) แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9571 

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ที ่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสีย่ง เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

และ 
ส านักจัดหาและบริหาร

ทรัพย์สิน 

O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสีย่งทุจริต 

 แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการด าเนินการ
จัดการความเสีย่งการทุจริตของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9571/10
3223-ขั้นตอนการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของกร.html 
 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือการ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ O36 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

และ 
ส านักจัดหาและบริหาร

ทรัพย์สิน 

http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/74985
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9571
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9571/103223-ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกร.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9571/103223-ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกร.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/9571/103223-ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกร.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

 แสดงรายละเอียดของการด าเนนิการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงการต่างประเทศ 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมระดบักระทรวง 
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 
2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมของ
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8571/93
574-แผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมระดับกระทรวง-
กระทรวงการต่าง.html 
 แสดงภาพการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ของกระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีให้กับข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของ
กระทรวงการต่างประเทศ 
 
- https://th-
th.facebook.com/pages/category/Governme
nt-Organization/กองกลาง-ส านกังาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ--

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการสร้างเสริมวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตยส์ุจรติ อย่างชัดเจน 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของขอ้มูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

 

http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8571/93574-แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง-กระทรวงการต่าง.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8571/93574-แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง-กระทรวงการต่าง.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8571/93574-แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง-กระทรวงการต่าง.html
https://th-th.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%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%A8-547097995398690/
https://th-th.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%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%A8-547097995398690/
https://th-th.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%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%A8-547097995398690/
https://th-th.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%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%A8-547097995398690/
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

547097995398690/ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประจ 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 

http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592 

http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96

512-แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต-กระทรวงกา.html 

 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาดา้น

คุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน 

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

 เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้

ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น

ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด

ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 

การทจุริต (ศปท.) 

 

https://th-th.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%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%A8-547097995398690/
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592
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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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 
6 เดือน 
 

 แสดงรายละเอียดของ  
  1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 2562 
และ     
  2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2562 
รอบ 6 เดือน            
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96
512-แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต-กระทรวงกา.html 
 

 แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นตน้ 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

 

 แสดงรายละเอียดของ  
  1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี 2561 และ     
  2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2561  
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96
511-แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต-กระทรวงกา.html 
 

 แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย 
เป็นต้น 

 พิจารณาความสมบรูณ์และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่จะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

 

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
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96511-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-กระทรวงกา.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96511-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-กระทรวงกา.html
http://www.mfa.go.th/acc/th/other/8592/96511-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-กระทรวงกา.html
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ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีข้อมลูเนื่องจากเป็นหัวข้อใหม่  แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2562 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ 
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอื
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลวิเคราะหฯ์ โดยมีรายละเอยีด

 พิจารณาเพิ่มข้อมลูให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

 



-50- 

 

ล าดับที ่ หัวข้อ สถานะปัจจุบัน (ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ) 
 

สิ่งที ่ITA ปี 2563 ก าหนดให้ม ี สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ITA 2563 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้เกีย่วข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบตัิ การก าหนดแนว
ทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีข้อมลูเนื่องจากเป็นหัวข้อใหม่  แสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่  การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 เป็นการด าเนินการในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีจ่ะต้องเผยแพร่ในปี 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต (ศปท.) 

 

 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 




