
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กรมองค์การระหว่างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

(จ ำนวนคน/กจิกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจรติอย่างเปน็ระบบ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑) โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมลูที่สนับสนุนกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ของ
กระทรวงฯ (เว็บไซต์ของ
หน่วยงำน) 

เพื่อสนับสนุนกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ของ
กระทรวงฯ 

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูลที่
สนับสนุนกำร
ประเมิน ITA ของ
กระทรวงฯ 
โดยท ำกำรพัฒนำ
และปรับปรุง
เว็บไซต์เปน็รำยกรม 

ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 

เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน
ลงบนเว็บไซต์ของกรม
องค์การระหว่างประเทศ
ตามแบบวัดการเปดิเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Intergrity and 
Transparency 
Assessment: OIT) 
จ านวน 2 ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน
ลงบนเว็บไซต์ของกรม
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
ตำมแบบวัด 
กำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะ 
(Open Data Intergrity 
and Transparency 
Assessment: OIT) 
 

ตลอด
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เป็น
โครงการ/
กิจกรรมที่
ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

กรมองค์กำร
ระหว่ำง
ประเทศ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

(จ ำนวนคน/กจิกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ : เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยเคร่ืองมือและมาตรการด้านต่าง ๆ และสร้างสังคมกระทรวงฯ ที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
โครงการ/กจิกรรม 
๑) กำรด ำเนินกำรตำม
กรอบแนวทำงกำรป้องกัน       
กำรรับสินบน (No Gift 
Policy) 

เพื่อเสรมิสร้ำง
สังคมกระทรวงฯ 
ที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

ระดับ 
ควำมส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนนิ 
ตำมกรอบ 
แนวทำง 
ป้องกันกำรรับ 
สินบน 

กำรด ำเนินกำรตำม
กรอบแนวทำงกำร
ป้องกันผลประโยชน์   
ทับซ้อนครบถ้วน 

- จัดส่งแบบสรุปรายงาน
การรับทรัพยส์ินฯ จ านวน 
2 ครั้ง ดังนี้ (1) รอบ 6 
เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย. 
65) และ (2) รอบ 6 
เดือนหลัง (ก.ค. - ธ.ค. 65) 

- บุคลำกรกรมยุโรป
ตระหนักรู้ถึงแนวทำง      
กำรป้องกันกำรรับสินบน 
(No Gift Policy) 

ตลอด
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เป็น
โครงการ/
กิจกรรมที่
ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

กรมองค์กำร
ระหว่ำง
ประเทศ 

๒) กำรเผยแพร่ควำมรู้ สื่อ 
ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับ
กำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำน 
ช่องทำงต่ำง ๆ 

เพื่อเสรมิสร้ำง
สังคมกระทรวงฯ 
ที่ไม่ทนต่อ       
กำรทุจริต 

ระดับ 
ควำมส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนนิ 
ตำมกรอบ 
แนวทำง 
ป้องกันกำรรับ 
สินบน 

กำรเผยแพร่ควำมรู้ 
สื่อ และ
ประชำสมัพันธ์
เกี่ยวกบักำรปอ้งกัน    
กำรทุจริตผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ 
ครบถ้วน 

- มีกำรประชำสัมพันธ์สื่อ 
Infographic นโยบำย “งด
รับ งดให้ ของขวัญ ของ
ก ำนัลทุกชนิด รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีในทุกโอกำส 
และทุกเทศกำล” ประจ ำปี 
2565 บนบอร์ด หรือช่อง
ทำงกำรติดต่อของกรม เพื่อ
รณรงค์แนวทำงกำรป้องกัน
กำรรับสินบน (No Gift 
Policy) จ ำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

- บุคลำกรกรมองค์กำร
ระหว่ำงประเทศมีควำม   
ตะหนักรู้ถึงแนวทำงป้องกัน
กำรรับสินบน 
- บุคลำกรกรมองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ มีจติส ำนึก
ที่ดีในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีโดย
สุจรติ 

ตลอด
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เป็น
โครงการ/
กิจกรรมที่
ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

กรมองค์กำร
ระหว่ำง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธ์ที่ ๒ : เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความย่ังยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณธรรม 
โครงการ/กิจกรรม 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

(จ ำนวนคน/กจิกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. การจัดเสวนาเนื่องใน
วันหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าสากล ประจ าปี 
256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 75 
ปีการเป็นสมาชิกของ
ไทยในสหประชาชาติ 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชำชนเกิด
ควำมตระหนักรู้
และเห็น
ควำมส ำคัญของ
กำรสง่เสรมิ
หลักประกนั
สุขภำพถ้วนหนำ้
สำกล 
 

เพื่อฉลองใน
โอกำสที่ประเทศ
ไทยเป็นสมำชิก
องค์กำร
สหประชำชำติ
ครบรอบ 75 ปี 
และเพื่อเผยแพร่
ผลกำรด ำเนนิงำน
และองค์ควำมรู้
เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของ
ไทยในองค์กำร
สหประชำชำติให้
เป็นที่ประจักษ์

ผู้เข้ำร่วมเสวนำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ำร่วมเสวนำฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ำร่วมเสวนำฯ 

- จ านวน ๑ คร้ัง  
- จ านวนผู้เข้าร่วมเสวนา
จากภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และองค์การ
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวน ๑ คร้ัง  
- จ านวนหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งที่ตั้งอยู่ในและ
ต่างประเทศ / หน่วยงาน
ต่างประเทศในไทย / 
องค์การระหว่างประเทศ
และองค์การเอกชน
ต่างประเทศในไทย / 
สถานศึกษาและ
สาธารณชนทั่วไปในทุก
ระดับ โดยเฉพาะเยาวชน 

ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ เข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
ส่งเสริมหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหนา้สากล 
(Universal Health 
Coverage : UHC) 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เก่ียวกับบทบาทและ
หน้าที่ของไทยในองค์การ
สหประชาชาติ ตลอดชว่ง 
75 ปี ของสมาชิกภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน
ธันวำคม 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน
ธันวำคม 
๒๕๖๔ 

๗๐,๐๐๐ 
บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๘,๐๐๐ 

บำท 

กรมองค์กำร
ระหว่ำง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมองค์กำร
ระหว่ำง
ประเทศ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

(จ ำนวนคน/กจิกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ต่อสำธำรณชน 
อีกทั้งเพื่อ
ยกระดบั
ภำพลักษณ์ที่ดี
ของไทยในระดบั
สำกล ภำยใต้
บริบทที่เกี่ยวข้อง
กับสหประชำชำต ิ

กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในการตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม 
โครงกำรกำรให้ควำมรู้/
ประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับ
ประเด็นด้ำนสิง่แวดล้อม
ผ่ำนกำรจัดรำยกำรวิทยุ
สรำญรมย์และ 
Facebook SDGs สร้ำง
ด้วยกัน 

เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมตระหนัก 
ควำมรู้ และ
ควำมเข้ำใจของ
ประชำชนต่อ
ประเด็น
สิ่งแวดล้อมและ 
กำรพัฒนำในมิติ
กำรเมืองระหว่ำง
ประเทศและกำร
ต่ำงประเทศ 

ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร
จัดรำยกำรวิทยุ
สรำญรมย์ใน
ประเด็นด้ำน
สิ่งแวดล้อม/ผูเ้ข้ำ
เยี่ยมชม

Facebook 
SDGs สร้ำง
ด้วยกัน  

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ำร่วมรับฟัของ
กำรจัดรำยกำรวิทยุ

สรำญรมย์ใน
ประเด็นด้ำน

สิ่งแวดล้อม/ผูเ้ข้ำ
เยี่ยมชม 

Facebook SDGs 
สร้ำงด้วยกัน 

- จัดรำยกำรวิทยสุรำญรมย์
ในประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม
จ ำนวน ๒ ครั้ง 
- ประชำสัมพันธ์บน 
Facebook SDGs สร้ำง
ด้วยกัน จ ำนวน ๒ คร้ัง 

ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรจดั
รำยกำรวิทยสุรำญรมย์ใน
ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม/   
ผู้เข้ำเยีย่มชม Facebook 
SDGs สร้ำงด้วยกัน มี
ควำมตระหนักรู้และเข้ำใจ
ต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม
และกำรพัฒนำในมติิ
กำรเมืองระหว่ำงประเทศ
และกำรต่ำงประเทศ 

ตลอด
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เป็น
โครงการ/
กิจกรรมที่
ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

กรม
องค์กำร
ระหว่ำง
ประเทศ 

 


