
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

กรมการกงสลุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความเสีย่ง

การทจุรติ ประจ าปี

งบประมาณ 2564

เพือ่การก าหนดมาตรการ/

กจิกรรม/แนวทางในการ

บรหิารจัดการความเสีย่ง 

ในการป้องกนัการทจุรติ 

ในภารกจิเกีย่วขอ้งกบัการ

พจิารณาอนุมัต ิอนุญาต 

และงานบรกิารประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://acc.mfa.go.th/th/c

ontent/แผนบรหิาร

จัดการความเสีย่งการ

ทจุรติ-ประจ าปี

งบประมาณ-2564?page=

5f896526744098279566e

e12&menu=5f896589422

1462d691672f2

กรมการกงสลุ ไดก้ าหนด

แนวทางป้องกนัการทจุรติ โดย

การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการลด

ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บค า

รอ้งขอหนังสอืเดนิทาง และ

จัดท าเป็นแผนบรหิารจัดการ

ความเสีย่งการทจุรติของ

กระทรวงการตา่งประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

กรมการกงสลุ

 และ 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงฯ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

เพือ่พัฒนาชอ่งทางรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนของ

กระทรวงฯ และให ้

บคุลากรภายนอก สามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ที ่รวมไปถงึ

รอ้งเรยีนการใหบ้รกิาร

ของหน่วยงาน และการ

รอ้งทกุข ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://complaint.consula

r.go.th/

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน กระทรวง

การตา่งประเทศ

สามารถรองรับการยืน่ค ารอ้ง 

แบง่เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

1. รอ้งเรยีนการบรกิาร

2. รอ้งเรยีนการทจุรติ

3. รอ้งทกุข์

3

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

เพือ่ขับเคลือ่นการ

ด าเนนิงานในการประเมนิ

ความเสีย่งทจุรติใน

ภาพรวมของกระทรวงฯ 

ตลอดจนการก ากบั

ตดิตามและรายงานผล

การด าเนนิการตามแผน

บรหิารความเสีย่งการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://acc.mfa.go.th/th/

page/การประเมนิความ

เสีย่ง-2563?menu=

5f8965894221462d69167

2f2

4

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรการ/

แนวทางในการพัฒนา

เพือ่ยกระดับคะแนน

ผลการประเมนิ ITA 

ของกระทรวงการ

ตา่งประเทศ และการ

ด าเนนิการตาม

มาตรการดังกลา่ว

เพื่ือ่การปรับปรงุแกไ้ข

ประเด็นทีเ่ป็น

ขอ้บกพรอ่ง/จดุออ่น 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และ

สง่ผลใหค้า่คะแนนการ

ประเมนิ ITA ของ

กระทรวงฯ ในปี 2564 เพิม่

มากขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://acc.mfa.go.th/th/

page/การด าเนนิการตาม

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใ?menu=

5f89532bb9d1282a486c5

3d2
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ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
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(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
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กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

หลักสตูรพัฒนา

ขา้ราชการเพือ่

สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม ธรรมาภิ

บาลตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม ธรรมาภบิาล 

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และ

ก าชับกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิัต ิ

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน -

หลักสตูรทีบ่รรจรุายวชิา

เกีย่วกบัการสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม ธรรมาภบิาล ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง และก าชับกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัตเิพือ่

ป้องกนัการทจุรติ ไดแ้ก ่

หลักสตูรการอบรมขา้ราชการ

แรกเขา้ ของกระทรวงการ

ตา่งประเทศ จ านวน 4 วชิา ดังนี้

(1) การสง่เสรมิธรรมาภบิาลใน

องคก์ร การสรา้งวฒันธรรมและ

คา่นยิมสจุรติเพือ่ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

(2) การบรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติและดัชนีภาพลักษณ์การ

คอรรั์ปชันในภาครัฐท่ัวโลก 

(Corruption Perception Index)

(3) โครงการพัฒนาตามแนว

พระราชด ารฯิ

(4) น าเสนอประสบการณ์การ

ฝึกปฏบิัตงิานทีโ่ครงการ

พระราชด ารฯิ และศนูยศ์กึษา

การพัฒนาฯ

6

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกระทรวงการ

ตา่งประเทศ เรือ่ง 

นโยบายการ

เสรมิสรา้งคณุธรรม 

จรยิธรรม และความ

โปรง่ใสในการ

ด าเนนิงาน

เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ

บรหิารงานและการ

ด าเนนิงานของกระทรวงฯ 

ในการปฏบิัตงิาน ซึง่

มุง่เนน้ใหค้วามส าคัญกบั

การบรหิารงานทีม่คีณุธรรม

 จรยิธรรม ความโปรง่ใส 

และการป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบภายใน

สว่นราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://image.mfa.go.th/

mfa/0/KdWX2o37NC/

ขา่วสาร/งานมอบ

นโยบาย_7_เม_ย_64/

ประกาศนโยบาย

เสรมิสรา้งคณุธรรมฯ.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

7

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกระทรวงการ

ตา่งประเทศ เรือ่ง 

กรอบแนวทางป้องกนั

การรับสนิบน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ พ.ศ. 2561 และ

ใหบ้คุลากรของกระทรวง

การตา่งประเทศรับทราบ

และถอืปฏบิัตอิยา่ง

เครง่ครัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://image.mfa.go.th/

mfa/0/KdWX2o37NC/

กรอบแนวทางการรับ

สนิบน/ประกาศกระทรวง

การตา่งประเทศ_เรือ่ง_

กรอบแนวทางป้องกนัการ

รับสนิบน.pdf

8

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้

จัดจา้ง

เพือ่สง่เสริมิคณุธรรมการ

ท างานในหน่วยงานใหม้ี

ระบบการปฏบิัตงิานทีไ่ด ้

มาตรฐาน เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล รวมทัง้มี

ความโปรง่ใสปลอดจาก

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://image.mfa.go.th/

mfa/0/mkKfL2iULZ/

เอกสาร/มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง.pdf

9

กระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่ประชาสมัพันธ ์

infographic นโยบาย

งดรับของขวญั (No 

Gift Policy)

เพือ่ประชาสมัพันธ์

นโยบายงดรับของขวญั 

(No Gift Policy) ให ้

บคุลากรของกระทรวงการ

ตา่งประเทศรับทราบและ

ถอืปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://complaint.consula

r.go.th/


