
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงการต่างประเทศ 

            ประจ าปี พ.ศ. 2562 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 
 

   
     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 และมีส่วนร่วมใน
 กำรก 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 กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำรและส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
 5) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรตำม ข้อ 3) และ ข้อ 4) และร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรและกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/ผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แนวทางมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้ำงสังคมกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. เพื่อปรับฐำนควำมคิดทุก
ช่วงวัยให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำน
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
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงพลัง
กำรมีสว่นร่วมของสังคม
กระทรวงกำรต่ำงประเทศและ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต้ำนกำรทุจริต 

1. น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้
ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและ               
กำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
3. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อ
เหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำง
สังคมหรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำร
ลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) และ
ทำงกฎหมำยบนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
5. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วน
เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แนวทางมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนำระบบป้องกัน         
กำรทุจริตเชิงรุก 

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

1. ร้อยละของโครงกำร/
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

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 และเท่ำทันต่อ
พลวัตของกำรทุจริต 
 

1. ร้อยละของโครงกำร/
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ  
 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

1.กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มี              
ควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 
2.กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อ
ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 



6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงการต่างประเทศ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 

โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 
หลักสตูรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรทุก
ระดับ/ทุกสำย เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมำภิบำล ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ข้ำรำชกำรเป้ำหมำย
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

 
 

 
 

 

98,700 บำท  
 
 

 
 

๑๔-๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ 
 

 
 

๗-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 
 
 

 

๗-๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 

 
๘-๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 

 
 
 

๙-๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 

- จัดหลักสตูรกำรพัฒนำบุคลำกรข้ำรำชกำรทุกระดับ/ทุกสำย 
เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำล ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
จ ำนวน ๑๓ หลักสตูร ดังนี ้
 

๑. หลักสูตรฝึกอบรมอัครรำชทูตที่ปรึกษำและที่ปรึกษำไป  
ประจ ำกำรในต่ำงประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  
ผู้เขำ้อบรมทุกคนผำ่นเกณฑ์กำรฝึกอบรม (๖ คน) ร้อยละ ๑๐๐ 
  

๒. หลักสูตรฝึกอบรมข้ำรำชกำรสำยสนับสนุนประจ ำกำรใน
ต่ำงประเทศพร้อมคู่สมรส ครั้งท่ี ๒ ประจ ำป ี๒๕๖๑  

  ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรฝึกอบรม (๖ คน) ร้อยละ ๑๐๐ 
  
๓. หลักสูตรฝึกอบรมนักกำรทูตไปประจ ำกำรในต่ำงประเทศ 
ระดับเลขำนุกำรฯ และที่ปรึกษำ (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมท้ัง  
คู่สมรส ครั้งท่ี ๒ ประจ ำป ี๒๕๖๑  
จ ำนวนผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรมร้อยละ ๙๖.๔ (๒๗ คน)        
จำก ๒๘ คน   
 

๔. หลักสูตรข้ำรำชกำรสำยสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ ครั้งท่ี ๒ ประจ ำป ี๒๕๖๑ ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำน
เกณฑ์กำรฝึกอบรม (๒๔ คน) ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๕. หลักสูตรพัฒนำแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมำย  
 ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรฝึกอบรม (๒๑ คน) ร้อยละ ๑๐๐ 
 
  

สถำบันกำร
ต่ำงประเทศ      
เทวะวงศ ์       
วโรปกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๔-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 

๒๐-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
๒๕ มี.ค. – ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
13 พ.ค. - 11 ต.ค. 2562 
 
 
 
13 - 29 พ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
10 - 14 มิ.ย. 2562 
 
 
 
 

๖. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร: กำรจัดท ำบัญชีของ
ส ำนักงำนในต่ำงประเทศ  
ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรฝกึอบรม (๔๘ คน)     
ร้อยละ ๑๐๐  
 

๗. หลักสูตรข้ำรำชกำรสำยสนับสนุนบรรจุใหม่ของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
จ ำนวนผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรมร้อยละ ๙๗ (๓๓ คน)    
จำก ๓๔ คน   

 
๘. หลักสูตรงำนบริหำรในต่ำงประเทศระดบัเอกอัครรำชทูต 
(ผู้ด ำรงต ำแหน่งครั้งแรก) ประจ ำปี ๒๕๖๒  
ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรฝกึอบรม (๑๐ คน)       
ร้อยละ ๑๐๐  

 
๙. หลักสูตรนักกำรทูตแรกเข้ำกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ประจ ำปี 2562 ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรฝึกอบรม 
(28 คน) ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑๐. หลักสตูรฝึกอบรมข้ำรำชกำรไปประจ ำกำร              
ในต่ำงประเทศ ระดับเลขำนุกำรฯ และที่ปรึกษำ       
(ระบบเลื่อนไหล) พร้อมท้ังคู่สมรส  

ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 จ ำนวนผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรมร้อย
ละ ๙4.1 (64 คน) จำก 68 คน 

 
๑๑. หลักสตูรอัครรำชทูตท่ีปรึกษำและที่ปรึกษำไป
ประจ ำกำรในต่ำงประเทศ ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562        
ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรฝกึอบรม (20 คน)      
ร้อยละ ๑๐๐ 

 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
19 - 29 ส.ค. 2562 
 
 
 
 
23 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562 

๑๒. หลักสตูรเสรมิสร้ำงทักษะด้ำนกำรบริหำรส ำหรับ
นักกำรทูตช ำนำญกำร (ท่ีปรึกษำ) ประจ ำปี 2562          
ผู้เข้ำอบรมทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรฝกึอบรม (30 คน)      
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
๑๓. หลักสตูรฝึกอบรมข้ำรำชกำรไปประจ ำกำรใน
ต่ำงประเทศ ระดับเลขำนุกำรฯ และที่ปรึกษำ          
(ระบบเลื่อนไหล) พร้อมท้ังคู่สมรส  

ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2562 จ ำนวนผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรม   
ร้อยละ ๙1.6 (76 คน) จำก 83 คน 
  

๑.๒ ประชำสมัพันธ์กรอบแนวทำงกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ ำนวน ๑ ครั้ง 
 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562 - ด ำเนินกำรจดัท ำข้อควรปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกำลปีใหม ่

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑.๓ พัฒนำคณุภำพชีวิตในด้ำน     
กำรท ำงำน 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 80 

75,720 บำท  

 

1 ก.พ. - 29 มี.ค. 2562 

 

27 ก.พ. 2562 

 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562 

 

13 พ.ค. 2562 

 

- ด ำเนินกำรจดักิจกรรมส่งเสรมิคณุภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
จ ำนวน ๕ โครงกำร ดังนี ้

1. ตลำดนัดบัวแก้ว จ ำนวน 3 ครัง้ ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 70 

2. โครงกำรฝึกทักษะกำรต่อสู้ป้องกันตนเอง จ ำนวน 1 ครั้ง  
มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๖๐ คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับ
บริกำรคดิเป็นร้อยละ ๙0 ของผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 

๓. ตลำดนัดบัวแก้ว จ ำนวน 6 ครัง้ ควำมพึงพอในผู้เข้ำร่วม
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  93.16 

๔. โครงกำรธรรมเทศนำและปฏิบตัิธรรม โดยพระอำจำรย์
อำรยวังโส มผีู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 200 คน          
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมคิดเปน็ร้อยละ 89.66 

ส ำนักบริหำร
บุคคล 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

25 – 26 ก.ค. 2562 
30 – 31 ก.ค. 2562 

๕. โครงกำรนวดเพื่อสุขภำพ มีผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 
320 คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมคิดเป็นร้อยละ 96.22 

๑.๔ กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. 2561 – 
 31 ม.ีค. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562 

 

1. กำรให้บริกำรของห้องสมุดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ    
และกำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรทำงภำยภำพ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดกระทรวงฯ คิดเป็น
ร้อยละ 93.60 
- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรทำง
กำยภำพ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 94.67 
2. กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรทำงกำยภำพ ณ ห้องสมุด
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ อำคำรถนนศรีอยุธยำ ควำมพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 94.67 
3 . กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรทำงภำยภำพ 

ณ ฝ่ำยบรรณสำร อำคำรถนนแจ้งวัฒนะ ควำมพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 97 
4. กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
www.oic.go.th/INFOCENTER7/735  ควำมพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 83 
* กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของ
กำรค ำนวณเป็นกำรค ำนวณตำมปปีฏิทิน ไมส่ำมำรถน ำแยก   
มำค ำนวณเองได้ เนื่องจำกเป็น Template ของ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (สขร.) ส ำนักงำน
ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

กองบรรณสำร 
และห้องสมุด 

 
 

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


6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562  
    ของกระทรวงการต่างประเทศ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 

โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 

๒.๑ เชญิผู้แทนจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องบรรยำยใหค้วำมรูด้้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลำกรเป้ำหมำย 

ที่เข้ำร่วม 
(บุคลำกรเปำ้หมำย 
จ ำนวน ๖๐ คน) 

 
 

 
 

 

๔,๘๐๐ บำท  ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ - ด ำเนินกำรจดักิจกรรมบรรยำยเรื่อง “กำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรเกีย่วกับที่มำและเหตผุลของกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต แนวทำงหรือวิธีกำรประเมิน
ควำมเสีย่งกำรทุจรติ และก ำหนดส่งรำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมเสีย่งกำรทุจรติ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพื่อให้
หน่วยงำนภำยในกระทรวงฯ สำมำรถวำงระบบกำรประเมิน
ควำมเสีย่งกำรทุจรติ และประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมผีู้เข้ำร่วม ๖๖ คน เกินกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒.๒ ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และกำรส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 8๐        
ของกิจกรรมที่ส่ง
บุคลำกรเข้ำร่วม 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

 

 
 

7 ธ.ค. 2561 
 

๑๗ – ๒๐ ธ.ค. ๑256  
 
 

25 ธ.ค. 2561 
 

13 ก.พ. 2562 
 

- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและกำรส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ดังนี ้
๑ .เข้ำร่วมงำน INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION 
DAY 2018 (วันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล) 
๒. เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องนิติเศรษฐศำสตร์  
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รุ่นท่ี ๑ โดย
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
๓. เข้ำร่วมประชุมช้ีแจงแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตฯ กระทรวงคมนำคม 
๔. เข้ำร่วมกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำกับติดตำม       
กำรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งท่ี 1/2562 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 

๑๔ – ๑๕ ก.พ. 2562 
 

23 – 24 ก.พ. 2562 
 

30 เม.ย. 2562 
 

 
16 พ.ค. 2562 

 
29 พ.ค. 2562 

 

 
6 มิ.ย. 2562 

 
20,25,26 - 28 มิ.ย. 
2562 

2 - 3 ก.ค. 2562 
 
 

8 ก.ค. 2562 
 

๕. เข้ำร่วมกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร เรื่อง กำรรับรู้กำรทุจรติ
ของประเทศไทยสู่แนวทำงกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) ของประเทศไทย 
โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
๖. เข้ำร่วมประชุมสัมมนำกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรชุมชน 
อ ำเภอและจังหวัดคณุธรรม 
๗. เข้ำร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
เฝ้ำระวัง ส ำนักงำน ป.ป.ช. ครั้งท่ี 3 
8. เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร
จัดท ำมำตรกำร/แนวทำงตำมแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี    
(พ.ศ. 2560 - 2579) ของส่วนรำชกำร 
9. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม่ขีโ้กง คนดีที่ไทยต้องกำร” ภำยใต้
โครงกำรผลติสื่อเชิงบูรณำกำรสื่อสำร ภำยใต้แนวคิด “คนดีที่
ไทยต้องกำร” โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
10 เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสรำ้งเสรมิ
ศักยภำพและควำมเข้มแข็งกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐของ ศปท. โดยส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 
11. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อผลักดันหลักสูตร     
ต้ำนทุจริตศึกษำ โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
12. เข้ำร่วมประชุมเรื่องกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อตรง           
ในกำรบริหำรงำนภำครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2  
13. เข้ำร่วมงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10     
ภำยใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้ำงสังคมคุณธรรม :    
วินัยคนสะท้อนวินัยชำติ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
14. เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี พ.ศ. 2562           



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 

 
 

2 ส.ค. 2562 
 
 

19 ส.ค. 2562 
 

 
6 ก.ย. 2562 

 
20 ก.ย. 2562 

 
 

 
24 ก.ย. 2562 

 
 
 

25 ก.ย. 2562 

เรื่อง “กำรวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอำด ไทยท้ังชำติต้ำน
ทุจริต” โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
15. เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผน       
บูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
16. เข้ำร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระดับชำติ ภำยใต้
หัวข้อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอำดไทยท้ังชำติ   
ต้ำนทุจริต โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
17. เข้ำร่วมงำนวันต่อตำ้นคอร์รปัชัน 2562 ภำยใต้แนวคิด 
“รวมพลังอำสำสู้โกง” 
18. เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคดิเห็นโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Asessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดย
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
19. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรโครงกำรศึกษำเพื่อ
เตรียมกำรขับเคลื่อนมำตรฐำนทำงจริยธรรม ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี
รัฐ : กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
กำรส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐ โดยส ำนักงำน ก.พ. ร่วมกับ
วิทยำลัยสหวิทยำกำร ม. ธรรมศำสตร ์
20. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 
2562 ) ประจ ำปี 2562 โดยกรมกำรศำสนำ  
 

๒.๓ จดัท ำคู่มือเกีย่วกับข้อควรปฏบิัติ 
ข้อห้ำมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร
มีคุณธรรมจริยธรรม 

จ ำนวน ๒ ครั้ง - 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. ๒๕๖๑ – 
 31 มี.ค. ๒๕๖๒ 

 

- ด ำเนินกำรจดัท ำคู่มือ จ ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
๑. คู่มือกำรรักษำวินัยส ำหรับข้ำรำชกำรกระทรวงฯ 
๒. คู่มือผู้บังคับบญัชำในกำรรักษำวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 
๒.๔ มีกำรบริกำรแบบออนไลน์       
(Q-online) และมีจุดบริกำรทีส่ะดวก
ต่อกำรเข้ำถึง 

ร้อยละ ๗๐  
ของผู้ใช้บริกำร 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. 2561 – 
31 มี.ค. ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1 เม.ย. ๒๕๖๒ – 
30 ก.ย. ๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 

- แสดงสถิติการท าหนังสือเดินทางย้อนหลัง ๕ วัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตดัสินใจเลือกวันท่ีจะมาใช้บริการ 
- แสดงจ านวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและ
ประมาณเวลาที่จะไดร้ับบริการท าหนังสือเดินทาง 
- แสดงที่ตั้งส านักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลา      
ในการเดินทางไปยังส านักงานหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการตัดสินใจ 
- สามารถจองคิวและลงทะเบียนท าหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้า 
และสามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลไดจ้นถึง ๒๓.๐๐ น.          
ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสอืเดินทาง 
- สามารถก าหนดวิธีการรับเลม่หนงัสือเดินทางไดด้้วยตัวเอง 
- สามารถตรวจสอบสถานะหนังสอืเดินทางที่ยื่นขอไว้ได้        
ทุกส านักงานฯ 
โดยมผีู้ใช้บริการหนังสือเดินทางแบบออนไลน์ จ านวน 
๕๗,๔๙๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย) 
- แสดงสถิติการท าหนังสือเดินทางย้อนหลัง ๕ วัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตดัสินใจเลือกวันท่ีจะมาใช้บริการ 
- แสดงจ านวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและ
ประมาณเวลาที่จะไดร้ับบริการท าหนังสือเดินทาง 
- แสดงที่ตั้งส านักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลา      
ในการเดินทางไปยังส านักงานหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการตัดสินใจ 
- สามารถจองคิวและลงทะเบียนท าหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้า 
และสามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลไดจ้นถึง ๒๓.๐๐ น.          
ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสอืเดินทาง 
- สามารถก าหนดวิธีการรับเลม่หนงัสือเดินทางไดด้้วยตัวเอง 

กรมกำรกงสลุ 



โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 
- สามารถตรวจสอบสถานะหนังสอืเดินทางที่ยื่นขอไว้ได้        
ทุกส านักงานฯ 
-ผู้จองคิวท ำหนังสือเดินทำงแบบออนไลน์ จ ำนวน 85,905 รำย  
-ผู้ใช้บริกำรหนังสือเดินทำงแบบออนไลน ์
จ ำนวน 75,853 รำย (คิดเป็นร้อยละ ๘8 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ของกระทรวงการต่างประเทศ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 

โครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ใช ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

๓.๑ ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำง
ปฏิบัติ/ระยะเวลำในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน 

จ ำนวน ๒ ครั้ง 
 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. ๒๕๖๑ –  
30 ก.ย. ๒๕๖๒ 

 

จ ำนวน 2 ครั้ง 
- มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงปฏิบัติ/ระยะเวลำในกำรรับ
เรื่องร้องเรียน เมื่อเดือนมีนำคม 2562 และเดือนกันยำยน 
2562 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๓.๒ ด ำเนินกำรตำมระบบจดักำร   
ข้อร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๐  
ของจ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับ 

กำรแก้ไข 

- 
(เป็นโครงกำร/
กิจกรรมทีไ่ม่ใช้
งบประมำณ) 

1 ต.ค. ๒๕๖๑ –  
30 ก.ย. ๒๕๖๒ 

 

- ด ำเนินกำรตำมระบบจัดกำรข้อรอ้งเรียน จ ำนวน 3 เรื่อง 
จำกเรื่องร้องเรยีนทั้งหมด 5  เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) 
ข้อมูลระหว่ำง ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562  

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 


