แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงการต่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. 256๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลองค์กรกระทรวงการต่างประเทศ
๑.วิสัยทัศน์
“องค์กรนำในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรต่ำงประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ของชำติ”

๒. ค่านิยม
1) สร้ำงสรรค์และเปิดกว้ำง (Constructive) มีควำมคิดริเริ่ม ทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีควำมพร้อมที่จะปรับตัว
2) รับผิดชอบ (Accountable) รับผิดชอบต่อหน้ำที่และองค์กร ทำงำนด้วยควำมเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
3) พึ่งพำได้ (Reliable) มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นที่พึ่งพำและไว้วำงใจของประชำชนและหน่วยงำนอื่น ๆ ในด้ำนกำรต่ำงประเทศ
4) มุ่งผลสัมฤทธิ์และควำมเป็นเลิศ (Excellent) มีควำมเป็นมืออำชีพ มุ่งมั่นทำงำนให้มีผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพ มั่นคงในหลักกำร ยึดถือจริยธรรม
และมีควำมเป็นธรรม

๓. พันธกิจ
1) เป็นตัวแทนรัฐบำลในกำรประชุมและกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ ปกป้อง รักษำ และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภำคี พหุภำคี และมีส่วนร่วม
ในกำรกำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ
2) เป็นองค์กรที่กำกับดูแลนโยบำยกำรต่ำงประเทศในภำพรวม ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ นโยบำย และกลยุทธ์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ตลอดจนกฎหมำยระหว่ำงประเทศแก่รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทย
3) คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยในต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้ำนกำรกงสุล
4) นำองค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศ มำตรฐำนสำกล และบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศมำช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย
5) เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่ำงประเทศและเวทีระหว่ำงประเทศ
6) ดำเนินงำนเกี่ยวกับพิธีกำรและระเบียบแบบแผนสำกลเพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
7) ส่งเสริมและดำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคี
8) สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศต่อภำคส่วนต่ำง ๆ และสำธำรณชนไทย
9) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศกับทุกภำคส่วน
10) พัฒนำองค์กรให้มีควำมพร้อมในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล

4. อานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
2) ประสำน เร่งรัดและกำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร
3) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำรและส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
5) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำม ข้อ 3) และ ข้อ 4) และร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบกับ
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรและกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/ผู้อำนวยกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้ำงสังคมกระทรวงกำรต่ำงประเทศที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต

เป้าประสงค์
1. เพื่อปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย
ให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต
มีจิตสำนึกสำธำรณะ และสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้ำง
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตอย่ำงเป็นระบบ
2. เพื่อบูรณำกำรและเสริมพลังกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำร
ผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
1. เพื่อพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำร
ทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์
กำรทุจริต
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำน
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตเข้ำสู่
กำรทำงำนเชิงรุกสำมำรถป้องกัน
กำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
3. มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำน
ระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อให้เกิด
ควำมเข้มแข็งระหว่ำงองค์กร
4. กำรทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิด
กำรทุจริตขึ้นในอนำคต
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว
มีประสิทธิภำพ และเท่ำทันต่อพลวัต
ของกำรทุจริต

ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของโครงกำร/
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
2. ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
3. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ประยุกต์หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำน
ทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงพลังกำรมี
ส่วนร่วมของสังคมกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศและบูรณำกำรทุกภำค
ส่วนเพื่อต้ำนกำรทุจริต

1. ร้อยละของโครงกำร/ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำนวัตกรรมและ
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลดปัญหำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
กำรทุจริต
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ

1. ร้อยละของโครงกำร/ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่ ร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ

แนวทางมาตรการ
1. นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำร
กล่อมเกลำทำงสังคมและกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำน
กำรทุจริต
2. ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริต
3. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์
ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำงสังคมหรือกฎหมำย
และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social
Sanction) และทำงกฎหมำยบนพื้นฐำนของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
4. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
1. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
2. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในระบบบริหำรงำนสำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และ
หำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต (กำหนดเรื่อง
ที่ประชำชนให้ควำมสนใจ)

1.กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว
เข้ำถึงได้โดยง่ำย
2.กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบ
กำรรับเรื่องร้องเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 256๓ ของสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

๑.๑ พัฒนาบุคลากรประจาปี
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือ
ในการต้านทุจริต
๑.๒ ประชาสัมพันธ์กรอบแนวทาง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละของ
ข้าราชการเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ ๑๐๐

๑๐๐,๐๐๐ บาท

สถำบันกำร
ต่ำงประเทศ
เทวะวงศ์วโรปกำร

จานวนครั้ง
ของการดาเนินการ

จานวน ๑ ครั้ง

(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมำณ)

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
(ศปท.)

๑.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้าน
การทางาน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ ๘๐

๓๔๓,๘๐๖ บาท

สานักบริหาร
บุคคล

๑.๔ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของกระทรวงการต่างประเทศ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ ๘๐

(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมำณ)

กองบรรณสาร
และห้องสมุด

ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 256๓ ของสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

๒.๑ เชิญผูแ้ ทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบรรยายให้ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละของ
บุคลากรเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
(บุคลากรเป้าหมาย
จานวน ๑๐๐ คน)
ร้อยละของกิจกรรมที่
ส่งบุคลากรเข้าร่วม

ร้อยละ ๑๐๐

๔๒.๐๐๐ บาท

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(ศปท.)

ร้อยละ ๘๐

(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมำณ)

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(ศปท.)

จานวนครั้ง
ของการดาเนินการ

จานวน ๑ ครั้ง

(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมำณ)

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(ศปท.)

ร้อยละของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ ๘๐

(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมำณ)

กรมการกงสุล

๒.๒ ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๒.๓ จัดทาคู่มือสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อควร
ปฏิบัติ ข้อห้ามปฏิบัติ เพือ่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
๒.๔ มีการบริการแบบออนไลน์
(Q-online) และมีจุดบริการที่
สะดวกต่อการเข้าถึง

ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 256๓ ของสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวน ๑ ครั้ง

(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมำณ)

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(ศปท.) และ
กรมกำรกงสุล

ร้อยละ ๘๐

(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมำณ)

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(ศปท.)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

๓.๑ ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ/ระยะเวลาในการรับเรือ่ ง
ร้องเรียน

จานวนครั้ง
ในการพัฒนา

๓.๒ ดาเนินการตามระบบ
จัดการข้อร้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
- การดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ (ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจาปี ๒๕๖๓

ร้อยละของจานวน
ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข

ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

