
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   กระทรวงการต่างประเทศ  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) 
 
 

   
     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

           กระทรวงการต่างประเทศ 



ข้อมูลองค์กรกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๑.วิสัยทัศน ์

  “องค์กรน ำในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรต่ำงประเทศไทยเพ่ือผลประโยชน์ของชำติ” 
 
 ๒. ค่านิยม 

         1) สร้ำงสรรค์และเปิดกว้ำง (Constructive) มีควำมคิดริเริ่ม ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีควำมพร้อมที่จะปรับตัว 
 2) รับผิดชอบ (Accountable) รับผิดชอบต่อหน้ำที่และองค์กร ท ำงำนด้วยควำมเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 3) พึ่งพำได้ (Reliable) มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นที่พ่ึงพำและไว้วำงใจของประชำชนและหน่วยงำนอื่น ๆ ในด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
   4) มุ่งผลสัมฤทธิ์และควำมเป็นเลิศ (Excellent) มีควำมเป็นมืออำชีพ มุ่งม่ันท ำงำนให้มีผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ มั่นคงในหลักกำร ยึดถือจริยธรรม 

 และมีควำมเป็นธรรม 
 
 ๓. พันธกิจ 

  1. เป็นตัวแทนรัฐบำลในกำรประชุมและกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ ปกป้อง รักษำ และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภำคี พหุภำคี และมีส่วนร่วม      
ในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ 

      2. เป็นองค์กรที่ก ำกับดูแลนโยบำยกำรต่ำงประเทศในภำพรวม ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ นโยบำย และกลยุทธ์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
 ตลอดจนกฎหมำยระหว่ำงประเทศแก่รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทย 
  3. คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยในต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้ำนกำรกงสุล 
  4. น ำองค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศ มำตรฐำนสำกล และบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศมำช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย 
  5. เสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันและภำพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่ำงประเทศและเวทีระหว่ำงประเทศ 
  6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับพิธีกำรและระเบียบแบบแผนสำกลเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
  7. ส่งเสริมและด ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศท้ังในระดับทวิภำคีและพหุภำคี 
  8. สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศต่อภำคส่วนต่ำง ๆ และสำธำรณชนไทย 
  9. บูรณำกำรภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศกับทุกภำคส่วน 
  10. พัฒนำองค์กรให้มีควำมพร้อมในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล 

 
 



4. อ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 ก ำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐและนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
 2) ประสำน เร่งรัดและก ำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร 
 3) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำรและส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำน        
ที่เก่ียวข้อง 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
 5) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรตำม ข้อ 3) และ ข้อ 4) และร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ     
กับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรและกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/ผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แนวทางมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้ำงสังคมกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. เพื่อปรับฐำนควำมคิด    
ทุกช่วงวัยให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำน
ทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ 
และสำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
สร้ำงกระบวนกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำง
เป็นระบบ 
2. เพื่อบูรณำกำรและเสริม
พลังกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนในกำรผลักดันให้เกิด
สังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  

1. ร้อยละของ
โครงกำร/กิจกรรม
ตำมเป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2. ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ  

กลยุทธ์ที่ 1 ประยุกต์หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงพลัง
กำรมีส่วนร่วมของสังคม
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
และบูรณำกำรทุกภำคส่วน
เพ่ือต้ำนกำรทุจริต 

1. น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้
ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและ               
กำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
3. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออก      
ต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม
ทำงสังคมหรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิด
กำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) 
และทำงกฎหมำยบนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริง
และเหตุผล 
5. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วน
เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แนวทางมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนำระบบป้องกัน         
กำรทุจริตเชิงรุก 

1. เพื่อพัฒนำกลไกกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เท่ำทนัต่อ
สถำนกำรณ์กำรทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
เข้ำสู่กำรท ำงำนเชิงรุกสำมำรถ
ป้องกันกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 
3. มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อให้เกิด
ควำมเข้มแข็งระหว่ำงองค์กร 
4. กำรทุจริตลดน้อยลงหรือไม่
เกิดกำรทุจริตขึ้นในอนำคต 

1. ร้อยละของโครงกำร/
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำน  
ของหน่วยงำนภำครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
ลดปัญหำกำรทุจริต 

1. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิง
สร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน               
กำรทุจริต 
2. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในระบบบริหำรงำนสำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน 
หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ 
และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
(ก ำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว  
มีประสิทธิภำพ และเท่ำทัน    
ต่อพลวัตของกำรทุจริต 
 

1. ร้อยละของโครงกำร/
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำน  
ของหน่วยงำนภำครัฐ  
 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

1.กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มี              
ควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 
2.กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจ    
ต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 



6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงการต่างประเทศ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) 
 

โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ พัฒนาบุคลากรประจ าปี        
เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม      
ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือ       
ในการต้านทุจรติ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ข้ำรำชกำรเป้ำหมำย
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

 
 

 
 

 

60,700 บำท  
 
 
 
 
๒๕ พ.ย. - ๔ ธ.ค. 25๖๒ 

 

 
๑๕ - ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ 

 
๒๔ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 
 

ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้บรรจุรายวิชาเกี่ยวกับส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และก าชับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ในหลักสูตรประจ าปี ดังนี้ 
๑. หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุน 
บรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ผูผ้่านการอบรม ๑๓ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๒) 
๒. หลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจ าปี 
๒๕๖๓ (ผู้ผ่านการอบรม ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 
๓. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:  
การจัดท าบัญชีของส านักงานในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒   
(ผู้ผ่านการอบรม ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

สถำบันกำร
ต่ำงประเทศ      
เทวะวงศ ์       
วโรปกำร 

๑.๒ ประชำสมัพันธ์กรอบแนวทำง   
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ ำนวน ๑ ครั้ง 
 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ธ.ค. 2562 – 
31 ม.ค. 2563 

- ด ำเนินกำรจดัท ำสื่อประชำสัมพนัธ์ เพื่อให้บุคลำกรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศรับทรำบและถือปฏิบัติในกำรงดรับของขวัญ
รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกำลตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑.๓ พัฒนำคณุภำพชีวิตในด้ำน     
กำรท ำงำน 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 80 

29,600 บำท  

 
18 ก.พ. 2563 

 

 

 

- ด ำเนินกำรจดักิจกรรมส่งเสรมิคณุภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
จ ำนวน 4 โครงกำร ดังนี ้
1. โครงกำรพ่อแม่สุขสันต์ฯ โดยแพทย์หญิงมัณฑนำ ชลำนันต์ 
วิทยำกรจำกโรงพยำบำลกรุงเทพ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
35  คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่มโครงกำรฯ คิดเป็นร้อยละ 
97.14 
 

ส ำนักบริหำร
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
18 มี.ค. 2563 

 

 

21 มี.ค. 2563 

 

 

 
ต.ค. 2562 –  

       ก.พ.2563 

2. โครงกำรท ำเจลแอลกอฮอล์/D.I.Y หน้ำกำกอนำมัย       
โดยวิทยำกรจำกวิทยำลยัสำรพัดชำ่งพระนคร จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  50 คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ คิดเป็นร้อยละ 97.14 
๓. โครงกำรเจริญจติภำวนำ โดยแม่ชีดำวฟ้ำ โพธิปัญญำ 
หัวหน้ำแม่ชี ส ำนักแม่ชีไทยสันติวริิยะ ของมูลนิธสิถำบันแม่ชี
ไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ       
50 คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ คิดเป็น      
ร้อยละ 94 
๔. โครงกำรตลำดนัดบัวแก้ว จ ำนวน 4 ครั้ง  
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ คิดเป็นร้อยละ 94 

๑.๔ กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 8๐ 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. 2562 – 
31 มี.ค. 2563 

 
 
 
 
 

1. กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรทำงกำยภำพ ณ ห้องสมุด
กระทรวงฯ อำคำรถนนศรีอยุธยำ ควำมพึงพอใจคิดเป็น     
ร้อยละ 96  
2. กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรทำงกำยภำพ ณ        
ฝ่ำยบรรณสำร อำคำรถนนแจ้งวัฒนะ ควำมพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 80  
3. กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
www.oic.go.th/INFOCENTER7/735 
4. ควำมพึงพอใจป ี2562 คิดเปน็ร้อยละ 83  
5. ควำมพึงพอใจปี 2563 คิดเปน็ร้อยละ 100  

กองบรรณสำร 
และห้องสมุด 

 
 
 
 

 
 

http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/735


6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 
    ของกระทรวงการต่างประเทศ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) 
 

โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 

๒.๑ เชญิผู้แทนจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องบรรยำยใหค้วำมรูด้้ำน     
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ และกำรส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลำกรเป้ำหมำย 

ที่เข้ำร่วม 
(บุคลำกรเปำ้หมำย 
จ ำนวน 10๐ คน) 

- - - ได้ด ำเนินกำรเชิญผู้แทนจำกส ำนกังำน ป.ป.ท. เพื่อมำ
บรรยำยให้ควำมรู้แล้ว แตไ่มส่ำมำรถจัดกำรบรรยำยได้
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสั     
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒.๒ ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม       
ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และกำรส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 8๐        
ของกิจกรรมที่ส่ง
บุคลำกรเข้ำร่วม 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

 
 
 

20 พ.ย. 2562 
 

9 ธ.ค. 2562 
12 ธ.ค. 2562 

 
 

8 ม.ค. 2563 

 

17 ม.ค. 2563 
 
 

24 ม.ค. 2563 
 
 

- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องด้ำนกำรต่อต้ำน    
กำรทุจริตและกำรส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมคดิเป็น         
ร้อยละ 9๐ ดังนี ้
- เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบตัิกำรเพือ่จัดท ำข้อเสนอแนวทำง  
กำรส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบกำรขับเคลื่อนมำตรฐำน  
ทำงจริยธรรมส ำหรับเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ 
- เข้ำร่วมงำน “วันต่อต้ำนคอรร์ัปชันสำกล (ประเทศไทย)” 
-เข้ำร่วมประชุมปฏิบตัิกำร เรื่อง กำรเสริมสร้ำงควำมซื่อตรง  
ในกำรบริหำรงำนภำครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 
(Integrity Review of Thailand Phase 2) 
- เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบตัิกำร เรือ่ง เสริมสร้ำงกำรรับรู้และ
แลกเปลีย่นควำมคดิเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจรติ (CPI) ของประเทศไทย 
- เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่ขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรยกระดับกำรประเมิน ITA 
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
- เข้ำร่วมประชุมชี้แจงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่ง   
ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 

21 ก.พ. 2563 
 
 

- เข้ำร่วมสัมมนำเชิงวิชำกำร เรื่องผลกำรส ำรวจสถำนกำรณ์
กำรทุจริตและกำรรับรู้กำรทุจริตในประเทศไทย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

๒.๓ จดัท ำคู่มือเกีย่วกับข้อควรปฏบิัติ 
ข้อห้ำมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร
มีคุณธรรมจริยธรรม 

จ ำนวน 1 ครั้ง - 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. 2562 – 
31 มี.ค. 2563 

 

๑. จัดท ำคูม่ือกำรรักษำวินัยส ำหรบัข้ำรำชกำรกระทรวงฯ 
เพิ่มเตมิเพื่อใช้ในกำรอบรมข้ำรำชกำรในหลักสูตรต่ำง ๆ 
๒. จัดท ำ infographic เพื่อประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร          
ในกระทรวงฯ งดให้ งดรับของขวัญทุกเทศกำลตำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒.๔ มีกำรบริกำรแบบออนไลน์       
(Q-online) และมีจุดบริกำรทีส่ะดวก
ต่อกำรเข้ำถึง 

ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้บริกำร 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. 2562 – 
31 มี.ค. 2563 

 

- มีผู้ใช้บริการจองคิวท าหนังสือเดนิทางออนไลน์ ทั้งหมด 
จ านวน ๘๔,๘๒๔ ราย และมีผู้ใช้บริการหนังสือเดินทางแบบ
ออนไลน์ จ านวน ๗๕,๑๕๐ ราย  
 (คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของผู้จองคิวท าหนังสือเดินทางออนไลน์
ทั้งหมด) 

กรมกำรกงสลุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ของกระทรวงการต่างประเทศ  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) 
 

โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

๓.๑ ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำง
ปฏิบัติ/ระยะเวลำในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน 

จ ำนวน 1 ครั้ง 
 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. 2562 – 
31 มี.ค. 2563 

 

- ได้ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของกระทรวง    
กำรต่ำงประเทศ โดยมีกำรก ำหนดรำยละเอียดวิธีกำรที่
บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอน 
วิธีกำร ในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
และระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๓.๒ ด าเนินการตามระบบจดัการ    
ข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- การด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
(ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑) 
- สถิติเรื่องร้องเรยีนการทุจริต
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๘๐  
ของจ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับ 

กำรแก้ไข 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. 2562 – 
31 มี.ค. 2563 

 

- ด ำเนินกำรรำยงำนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบต่อส ำนักงำน ป.ป.ท. 
จ ำนวน ๖ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 
- ด ำเนินกำรตำมระบบจัดกำรข้อรอ้งเรียนแล้วเสร็จ จ ำนวน     
4 เรื่อง จำกเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง                     
(คิดเป็นร้อยละ 8๐) 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
๗. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

7.1 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่สำมำรถจัดโครงกำรฯ ครั้งที่ 2 และ 3 ตำมแผนได้เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 

7.2 ผลกำรด ำเนินกำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ฯ รูปแบบของกำรค ำนวณเป็นกำรค ำนวณตำมปีปฏิทิน ไม่สำมำรถน ำแยกมำค ำนวณเองได้ 
เนื่องจำกเป็น Template ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (สขร.) ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

7.3 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ส ำนักงำนหนังสือเดินทำงชั่วครำวจ ำเป็นต้องปิดให้บริกำรเป็นกำร
ชั่วครำวในบำงแห่ง เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคฯ ส่งผลให้มีกำรปิดระบบ Q-online ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมำ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 


