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     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) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/ผู้อ ำนวยกำรเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/ผู้อ ำนวยกำร 
 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
กำรมีส่วนร่วมของสังคม
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. 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 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. 2561  
    ของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561)  
 

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
1. พัฒนำบุคลำกรหลักสูตรควำมรู้ในกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) 

ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจคิดเป็นร้อยละ 80 

16 พ.ย. 2560 ส ำนักจัดหำและบริหำรทรัพยส์ินได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรบรรยำยให้
ควำมรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจดัจำ้งและกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ            
พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) ซึ่งมผีู้เข้ำร่วมอบรมทั้งจำกต่ำงประเทศและ
ภำยในกระทรวงฯ กว่ำ 200 คน และผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรได้รับประโยชน์
จำกกำรอบรมคิดเป็นร้อยละ 90 

2. พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี หลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรทุกระดับ/ทุกสำยเพื่อสง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมำภิบำลตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้ำรำชกำรได้รับกำรพัฒนำ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

สถำบันเทวะวงศ์วโรปกำรได้ด ำเนนิกำรจัดหลักสตูรแก่ข้ำรำชกำรดังนี้  
- หลักสูตรข้ำรำชกำรแรกเข้ำ (สำยงำนสนับสนุน) 
- หลักสูตรนักกำรทูตแรกเข้ำ 
- หลักสูตรฝึกอบรมนักกำรทตูไปประจ ำกำรในต่ำงประเทศ 
- หลักสูตรเสิมสร้ำงทักษะด้ำนกำรบริหำรส ำหรับนักกำรทูตช ำนำญกำร 
- หลักสูตรฝึกอบรมอัครรำชทูตท่ีปรึกษำและที่ปรึกษำไปประจ ำกำร   
ในต่ำงประเทศ 
- หลักสูตรงำนบริหำรต่ำงประเทศระดับเอกอัครรำชทูต 
ซึ่งผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำคิดเป็นร้อยละ 100 

3. ประชำสัมพันธ์กรอบแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต
จำกกำรรับสินบนและกำรรับของขวัญจำกท้ังภำยใน
และภำยนอกองค์กร 

มีกำรด ำเนินกำร 
จ ำนวน 1 ครั้ง 

ม.ค. – มิ.ย. 2561 คำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถนุำยน 2561 

4. พัฒนำคุณภำพชีวิตในด้ำนกำรท ำงำน   ส ำนักบริหำรบุคคลได้ด ำเนินจัดกจิกรรมส่งเสริมคณุภำพชีวิตในกำร
ท ำงำน โครงกำรสุขภำพดีในท่ีท ำงำน โดยได้จัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ต่ำง ๆ  

- ศิลปะในกำรด ำรงชีวิต ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 
โครงกำรคดิเป็นร้อยละ 70 

10 ม.ค. 2561 มีผู้เข้ำร่วมทั้งหมด จ ำนวน 76 คน ระดับควำมพึงพอใจหลังจำกท่ีได้เข้ำ
ร่วมโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 91.56 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561  
    ของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561)  
 

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
- รักษำใจให้ไกลทุกข์ยุคดจิิทัล ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

โครงกำรคดิเป็นร้อยละ 70 
5 ก.พ. 2561 มีผู้เข้ำร่วมทั้งหมด จ ำนวน 70 คน ระดับควำมพึงพอใจหลังจำกท่ีได้เข้ำร่วม

โครงกำรคดิเป็นร้อยละ 89.82 
- ปีใหม่ไทยกับก้ำวต่อไปด้วยพุทธธรรม ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

โครงกำรคดิเป็นร้อยละ 70 
19 เม.ย. 2561 มีผู้เข้ำร่วมทั้งหมด จ ำนวน 115 คน ระดับควำมพึงพอใจหลังจำกท่ีได้เข้ำร่วม

โครงกำรคดิเป็นร้อยละ 97.96 
- ตลำดนัดบัวแก้ว จ ำนวน 2 ครั้ง ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

โครงกำรคดิเป็นร้อยละ 70 
30 มี.ค. 2561 
31 พ.ค. 2561 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

7. กำรให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำรของ
กระทรวงฯ 

ควำมพึงพอใจของผู้รับ 
บริกำรคดิเป็นร้อยละ 70 

ต.ค. 2560 –  
มี.ค. 2561 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561  
    ของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561)  
 

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 
1. เชิญผูแ้ทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องบรรยำย 
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและกำรส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 

มีผู้เข้ำร่วมร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

ส ำนักบริหำรบุคคลได้ด ำเนินกำรจดักิจกรรมบรรยำยเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
เกี่ยวกับแนวทำงป้องกันกำรทุจริต โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจในตนเอง     
ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำที่ต้นทำง ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติ และลดควำมเสี่ยงตอ่กำรกระท ำกำรทุจริตในภำครัฐ อีกทั้งยังเป็น
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสจุริตใหแ้ก่บุคลำกรภำยในองค์กรด้วย ซึ่งโครงกำร
ดังกล่ำวมผีู้เข้ำร่วมมำกกว่ำร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

2. ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและกำรส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 

เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

ศปท. ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคดิเป็นร้อยละ 80 

3. มีกำรบริกำรแบบออนไลน์ (Q-online) และมีจุด
บริกำรที่สะดวกต่อกำรเข้ำถึง 

มีผู้ใช้บริกำรร้อยละ 
70 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

มีผู้ใช้บริกำรหนังสือเดินทำงแบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุม่เป้ำหมำย 

4. จัดท ำคูม่ือเกี่ยวกับกำรรับรองเอกสำรและทบทวน
เนื้อหำคู่มือ 

มีกำรด ำเนินกำร 
จ ำนวน 1 ครั้ง 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

มีกำรจัดท ำคู่มืองำนหนังสือเดินทำงและงำนรับรองเอกสำรตำม พ.ร.บ. อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 จ ำนวน          
13 ฉบับ 

5. จัดท ำคูม่ือให้ประชำชนทรำบเกี่ยวกับกระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรอนุญำต เกี่ยวกับกำรตรวจลงตรำใน
ต่ำงประเทศและทบทวนเนื้อหำคูม่ือ 

มีกำรด ำเนินกำร  
จ ำนวน 1 ครั้ง 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของกรมกำรกงสลุ เนื่องจำกกำรพิจำณำ 
กำรตรวจลงตรำให้คนต่ำงชำติในตำ่งประเทศเดินทำงเข้ำประเทศไทย เป็น
มำตรกำรคัดกรอง ตรวจสอบคนตำ่งชำติก่อนอนุญำตให้เดินทำงเข้ำประเทศ มี
ลักษณะเป็นงำนด้ำนควำมมั่นคงมคีวำมละเอียดอ่อน จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำ
ก ำหนดขัน้ตอนและกระบวนกำรอย่ำงละเอียดรอบคอบ 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 



6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561)  
 

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
1. ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงปฏิบตัิ/ระยะเวลำใน
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

มีกำรด ำเนินกำร 
จ ำนวน 1 ครั้ง 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงปฏิบัติ/ระยะเวลำในกำรรบั 
เรื่องร้องเรียน จ ำนวน 1 ครั้ง 

2. ด ำเนินกำรตำมระบบจัดกำรขอ้ร้องเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

มีข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับกำร
แกไ้ขตำมระยะเวลำ       
คิดเป็นร้อยละ80                

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

ด ำเนินกำรตำมระบบจดักำรข้อร้องเรียน จ ำนวน 8 เรื่อง จำกจ ำนวน 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 


