
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ
กรมการกงสลุ

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านง

ผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ

 2564

เพือ่การก าหนด

มาตรการ/กจิกรรม/

แนวทางในการบรหิาร

จัดการความเสีย่ง ใน

การป้องกนัการทจุรติ 

ในภารกจิเกีย่วขอ้ง

กบัการพจิารณาอนุมัติ

 อนุญาต และงาน

บรกิารประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

th/content/แผน

บรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติ-ประจ าปี

งบประมาณ-

2564?page=5f896526

744098279566ee12&

menu=5f8965894221

462d691672f2

กรมการกงสลุ ไดก้ าหนดแนวทาง

ป้องกนัการทจุรติ โดยการน าระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้น

การลดดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บค า

รอ้งขอหนังสอืเดนิทาง และจัดท า

เป็นแผนบรหิารจัดการความเสีย่งการ

ทจุรติของกระทรวงการตา่งประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

กรมการ

กงสลุ และ 

ส านักงาน

ปลัด

กระทรวงฯ

ชอ่งทาง / ระบบ

 รับเรือ่ง

รอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่น

รว่ม

ระบบรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนกระทรวง

การตา่งประเทศ

เพือ่พัฒนาชอ่งทางรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนของ

กระทรวงฯ และให ้

บคุลากรภายนอก 

สามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที ่

รวมไปถงึรอ้งเรยีนการ

ใหบ้รกิารของ

หน่วยงาน และการ

รอ้งทกุข ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://complaint.con

sular.go.th/

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน กระทรวง

การตา่งประเทศสามารถรองรับ

การยืน่ค ารอ้งแบง่เป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก ่

1.รอ้งเรยีนการบรกิาร 

2. รอ้งเรยีนการทจุรติ

3
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติ

เพือ่ขับเคลือ่นการ

ด าเนนิงานในการ

ประเมนิความเสีย่ง

ทจุรติในภาพรวมของ

กระทรวงฯ ตลอดจน

การก ากบัตดิตามและ

รายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผน

บรหิารความเสีย่งการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

th/page/การประเมนิ

ความเสีย่ง-

2563?menu=5f89658

94221462d691672f2

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


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

4
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านง

ผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนด

มาตรการ/แนวทาง

ในการพัฒนาเพือ่

ยกระดับคะแนนผล

การประเมนิ ITA 

ของกระทรวงการ

ตา่งประเทศ และ

การด าเนนิการตาม

มาตรการดังกลา่ว

เพือ่ปรับปรงุแกไ้ข

ประเด็นทีเ่ป็น

ขอ้บกพรอ่ง/

จดุออ่นในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วยงาน ซึง่

นอกจากจะสง่ผล

ใหค้า่คะแนนการ

ประเมนิ ITA ของ

กระทรวงฯ เพิม่ข ึน้

แลว้ ยงัชว่ยให ้

หน่วยงานมกีารพัมฯ

ในดา้นคณุธรรม

และความโปรง่ใส

ตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

th/page/การ

ด าเนนิการตาม

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใ?menu=

5f89532bb9d1282a48

6c53d2



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

5
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

การออกแบบ

หลักสตูร 

ฝึกอบรม และ

คูม่อืปฏบิัตงิาน

หลักสตูรพัฒนา

ขา้ราชการเพือ่

สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม ธรรมาภิ

บาลตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

เพือ่สง่เสรมิ

คณุธรรม จรยิธรรม 

ธรรมาภบิาลตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

และสรา้งความ

ตระหนักรูใ้น

กฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกับการ

ปฏบิัตหินา้ทีเ่พือ่

ป้องกันการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน -

หลักสตูรทีบ่รรจรุายวชิาเกีย่วกบัการ

สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิ

บาล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง และสรา้งความตระหนักรู ้

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัต ิ

หนา้ทีเ่พือ่ป้องกนัการทจุรติ ไดแ้ก ่

(1) หลักสตูรอบรมขา้ราชการแรกเขา้ 

ของกระทรวงการตา่งประเทศ จ านวน

 3 วชิา ดังนี ้

(1.1) การสง่เสรมิธรรมาภบิาลใน

องคก์ร การสรา้งวฒันธรรมและ

คา่นยิมสจุรติเพือ่ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ 

(1.2) โครงการพัฒนาตามแนว

พระราชด ารฯิ 

(1.3) น าเสนอประสบการณ์การฝึก

ปฏบิัตงิานทีโ่ครงการพระราชด ารฯิ 

และศนูยศ์กึษาเพือ่การพัฒนาฯ

(2) หลักสตูรนักบรหิารการทตู ไดแ้ก ่

วชิาผูบ้รหิารกบัการควบคมุ 

ตรวจสอบและใชจ้า่ยเงนิแผน่ดนิ 

คณุธรรม จรยิธรรม ส าหรับผูบ้รหิาร

องคก์รยคุใหม่
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เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

6
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านง

ผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกระทรวง

การตา่งประเทศ 

เรือ่ง นโยบายการ

เสรมิสรา้งคณุธรรม

 จรยิธรรม และ

ความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงาน

เพือ่ยกระดับ

มาตรฐานการ

บรหิารงานและการ

ด าเนนิงานของ

กระทรวงฯ ในการ

ปฏบิัตงิาน ซึง่มุง่เนน้

ใหค้วามส าคัญกบั

การบรหิารงานทีม่ี

คณุธรรม จรยิธรรม 

ความโปรง่ใส และ

การป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ภายในสว่นราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://image.mfa.go.

th/mfa/0/KdWX2o37

NC/ขา่วสาร/งานมอบ

นโยบาย_7_เม_ย_

64/ประกาศนโยบาย

เสรมิสรา้งคณุธรรมฯ.

pdf

7
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านง

ผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกระทรวง

การตา่งประเทศ 

เรือ่ง กรอบ

แนวทางป้องกนั

การรับสนิบน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. 2561 และ

ใหบ้คุลากรของ

กระทรวงการ

ตา่งประเทศรับทราบ

และถอืปฏบิัตอิยา่ง

เครง่ครัด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://image.mfa.go.

th/mfa/0/KdWX2o37

NC/กรอบแนวทางการ

รับสนิบน/ประกาศ

กระทรวงการ

ตา่งประเทศ_เรือ่ง_

กรอบแนวทางป้องกนั

การรับสนิบน.pdf

8
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปรง่ใส

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม

การท างานใน

หน่วยงานใหม้รีะบบ

การปฏบิัตงิานทีไ่ด ้

มาตรฐาน เป็นไปตาม

หลักธรรมาภบิาล 

รวมทัง้มคีวาม

โปรง่ใสปลอดจาก

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://image.mfa.go.

th/mfa/0/mkKfL2iULZ

/เอกสาร/มาตรการ

สง่เสรมิความโปรง่ใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง.

pdf
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9
กระทรวงการ

ตา่งประเทศ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

การ

ตา่งประเทศ

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

สือ่ประชาสมัพันธ ์

infographic 

นโยบายงดรับ

ของขวญั (No Gift 

Policy)

เพือ่ประชาสมัพันธ์

นโยบายงดรับ

ของขวญั (No Gift 

Policy) ใหบ้คุลากร

ของกระทรวงการ

ตา่งประเทศรับทราบ

และถอืปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

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

th/content/no-gift-

policy-

2565?cate=5d6bab3c

15e39c3f5c005b5b

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

