9. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมกระทรวงการ
ต่างประเทศทีไ่ ม่ทนต่อการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

เป้าประสงค์
1. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อบูรณาการและเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทนต่อสถานการณ์การ
ทุจริต
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้าน
การป้องกันการทุจริตเข้าสู่การทางาน
เชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ
3. มีการบูรณาการการทางานระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งระหว่าง
องค์กร
4. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการ
ทุจริตขึ้นในอนาคต
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
การทุจริตให้มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม
เป้าหมายทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม
เป้าหมายทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม
เป้าหมายทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพลังการมี
ส่วนร่วมของสังคมกระทรวงการ
ต่างประเทศและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต้านการทุจริต

แนวทางมาตรการ
1. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต
3. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) และทางกฎหมายบนพืน้ ฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
5. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและ 1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ปัญหาการทุจริต
2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดลุ ยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ)

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

1.การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2.การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน

10. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564
100 100 100 100 100

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจติ สานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ร้อยละของกิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

คะแนน

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

คะแนน

80

80

85

85

90

ร้อยละของกิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

คะแนน

100

100

100

100

100

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

คะแนน

80

80

85

85

90

ร้อยละของกิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

คะแนน

100

100

100

100

100

คะแนน

80

80

85

85

90

อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิด
สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต ให้เท่าทนต่อสถานการณ์การทุจริต
เชิงรุก
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันการทุจริตเข้าสู่การทางาน
เชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ
3. มีการบูรณาการการทางานระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างองค์กร
4. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการ
ทุจริตขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ ด้านการปราบปรามการทุจริตให้มคี วาม
การปราบปรามการทุจริต
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ

เป้าประสงค์
๑. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจติ สานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิด
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้าง
พลังการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสต
รที
์ ่ ๑

ยุทธศาสต
รที
์ ่ ๒

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๓

เป้าประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
การปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของ

การทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทนต่อ
สถานการณ์การทุจริต
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านการป้องกันการ
ทุจริตเข้าสู่การทางานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ
๓. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริต
๔. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริตขึ้นในอนาคต

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ 1. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
1
กลยุทธ์ที่ 1
ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างพลังการ
มีส่วนร่วมของสังคม
กระทรวงการต่างประเทศ
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต้านการทุจริต

แนวทางมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1. นาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและ
การปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต
3. สร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคมหรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social
Sanction) และทาง
กฎหมายบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

1. พัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. พัฒนาบุคลากรประจาปี หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับ/ทุกสายเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรข้าราชการแรกเข้า
(สายงานสนับสนุน)
- หลักสูตรนักการทูตแรกเข้า
- หลักสูตรฝึกอบรมนักการทูตไปประจาการใน
ต่างประเทศ
- หลักสูตรเสิมสร้างทักษะด้านการบริหาร
สาหรับนักการทูตชานาญการ
- หลักสูตรฝึกอบรมอัครราชทูตที่ปรึกษาและที่
ปรึกษาไปประจาการในในต่างประเทศ
- หลักสูตรงานบริหารต่างประเทศระดับ
เอกอัครราชทูต
- โครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

ร้อยละระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของข้าราชการ
เป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
2560 2561 2562 2563 2564
80
80
85
90
90

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศปท.

100

- สถาบัน
เทวะวงศ์
วโรปการ
- ศปท.

100

100

100

100

ลาดับที่

กลยุทธ์

แนวทางมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564
1
1
1
1

3. ประชาสัมพันธ์กรอบแนวทาง
การป้องกันการทุจริตจากการรับสินบน
และการรับของขวัญ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการทางาน

จานวนครั้งการดาเนินการ

2560
1

จานวนครั้งการดาเนินการ

7

7

7

7

7

5. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงฯ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้
บริการ

80

80

80

80

80

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศปท.
สานักบริหาร
บุคคล
กองบรรณสาร
และห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒ
ั นาระบบป้องกันการทุจริตเชงิ รุก
เป้าประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านการป้องกันการทุจริตเข้าสู่การทางานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
3. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในองค์กร
4. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริตขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ลาดับ
กลยุทธ์
แนวทางมาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่
2560
2561
2562 2563 2564
1

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต

1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกัน
การทุจริต
2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
(กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความ
สนใจ)

1. พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
- เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรยายให้ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. พัฒนาและยกระดับการบริการ
ประชาชนให้มีความสะดวกและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น
- งานหนังสือเดินทาง มีการบริการ
แบบออนไลน์ (Q-online) และมีจุด
บริการที่สะดวกต่อการเข้าถึง
- งานรับรองนิติกรณ์คาแปล จัดทา
คู่มือเกี่ยวกับการรับรองเอกสารและ
ทบทวนเนื้อหาคู่มือ
- งานตรวจลงตรา จัดทาคู่มือให้
ประชาชนทราบเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนการอนุญาต เกี่ยวกับการ
ตรวจลงตราในต่างประเทศและ
ทบทวนเนื้อหาคู่มือ

ร้อยละของ
บุคลากร
ที่เข้าร่วม

70

70

70

70

70

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศปท.

กรมการกงสุล
ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการตาม
กลุ่มเป้าหมาย
จานวนครั้ง
การดาเนินการ

70

70

75

80

80

1

1

1

1

1

จานวนครั้ง
การดาเนินการ

1

1

1

1

1

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
1 กลยุทธ์ที่ 1
ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน

1. ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบตั ิ/
ระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียน
2. ดาเนินการตามระบบจัดการ
ข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

จานวนครั้ง
ในการพัฒนาระบบ
ร้อยละของจานวน
ข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไข
ตามระยะเวลา

2560
1
75

ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
1
1
1
80

80

85

2564
1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศปท.

85

ศปท.

