แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
กระทรวงการตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ก

คํานํา
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555 ทีก่ าํ หนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555 และสํานักงาน ป.ป.ท. ไดใหคมู ือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ เพื่อ
เปนแนวทางในการจัดทําแผนดังกลาว
กระทรวงการตางประเทศในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย
งบประมาณ ใหสอดคลองกับแนวทาง/มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร

มีนาคม 2553
กระทรวงการตางประเทศ

สารบัญ
หนา
คํานํา
ขอมูลองคกร
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2553
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2553
- ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ
- ตารางที่ 2 โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณ

ก
1
4
6
7
12
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ขอมูลองคกร
กระทรวงการตางประเทศ เปนสวนราชการระดับกระทรวง มีบุคลากรทัง้ หมด ประมาณ 1,536 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553)
และมีสวนราชการภายในประเทศ ระดับกรม จํานวน 14 หนวยงาน ประกอบดวยสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กรมองคการระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กรมอาเซียน กรมสารนิเทศ กรมการกงสุล กรมพิธกี ารทูต กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
และสวนราชการในตางประเทศ จํานวน 95 แหง ประกอบดวย สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ คณะทูตถาวร และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย
กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานการตางประเทศ เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคง เสถียรภาพ และนําการ
พัฒนาตามกระแสโลกาภิวฒ
ั นในเชิงสรางสรรคมาสูประเทศไทย รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธอนั ดีกับนานาประเทศในทุกมิติ เพื่อนํามาซึง่ ความอยูดีกนิ ดี
ของประชาชนไทยทัง้ ประเทศ โดยพัฒนาบุคลากรทางการทูตทีม่ ีความเชี่ยวชาญและรอบรูในดานตางๆ ทัดเทียมระดับสากล เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการรักษา
และสงเสริมผลประโยชนของไทยใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน
กระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลักในการรักษาและสงเสริมผลประโยชน สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติ
และสมศักดิ์ศรี ทัง้ ทางดานเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแส
โลกาภิวฒ
ั นมายังใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชนไทย

พันธกิจหลัก
1. ปกปองรักษา และสงเสริมสถานะและผลประโยชนของไทยในความสัมพันธระหวางประเทศ
2. เปนตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศ
3. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานการตางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศ

-24. สรางนักการทูตที่มีจิตสํานึกและมีความเขาใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรูในดานตาง ๆ ทัดเทียมระดับสากล
เพื่อเปนตัวแทนในการรักษา และสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศ
5. ใหความคุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหสามารถอยูอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจน
การใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล
6. ใหความรูและความเขาใจทีถ่ ูกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับการดําเนินงานเชิงรุกดานการ
ตางประเทศของไทยที่เปนผลประโยชนแหงชาติ สรางความรูความเขาใจที่ถกู ตองเกี่ยวกับประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรับทราบ และ
สงเสริมภาพลักษณในเชิงบวกของประเทศไทยตอประชาคมโลก
7. ดําเนินงานเกีย่ วกับพิธกี าร ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานการตางประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดําเนินภารกิจตางประเทศกับทุกภาคสวน
9. ดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

คานิยม
1. ยึดมั่นและกลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถกู ตองและเปนธรรม
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ไมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ มั่นคงในเหตุผล
ในหลักวิชา ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาขาราชการการ อีกทั้งรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์แหงสถาบันอยางเครงครัด
2. มุง ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อใหงานแลวเสร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดมั่นในผลประโยชนของชาติและประชาชนเปนสําคัญ และไมมีผลประโยชนทบั ซอน
3. เคารพตอคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ใหความสําคัญตอคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเฉพาะอยางยิง่ ตอบุคคลที่เกี่ยวของในงานวิชาชีพที่จะตองปฏิบัติ
ตอกันอยางเสมอภาคและมีเมตตาธรรม

-3-

ยุทธศาสตรของกระทรวงฯ
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ เพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทย
ขยายความรวมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อสงเสริมผลประโยชน บทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหวางประเทศ
พัฒนาการใหบริการดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
พัฒนางานบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนภารกิจตางประเทศ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
1. ไทยมีความสัมพันธฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบาน และประเทศหุนสวนยุทธศาสตร และมีปฏิสัมพันธที่ใกลชดิ กับโลกมุสลิม
2. ไทยมีบทบาทที่สรางสรรคในการดําเนินความรวมมือในกรอบสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ และเวทีระหวางประเทศ
3. การใหบริการดานการตางประเทศในดานการกงสุล งานพิธกี ารทูต การใหคําปรึกษาดานกฎหมายระหวางประเทศ และการใหความรูดาน
การตางประเทศ แกสาธารณชนไทยอยางมีประสิทธิภาพ
4. กระทรวงการตางประเทศมีระบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดําเนินภารกิจตางประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนที่กาํ หนดไว

.........................................................
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนํา
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
แปลงแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบตั ิ โดยใหบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่สอดรับกับยุทธศาสตรชาติฯ ทัง้ นี้ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ไดอยางถูกตอง สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติฯ และดําเนินการเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 4 ยุทธศาสตร
(1) เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(2) บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(3) เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(4) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 – 2555 โดยปฏิบัติตามคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ท. ทัง้ นี้ ไดจัดตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ซึ่งไดมีความเห็นตรงกันวาควรจัดทํากิจกรรมทัง้ 4 ยุทธศาสตร และเลือกจัดทํามาตรการตามคูมือฯ ในแตละยุทธศาสตรชาติฯ
ดังนี้

-5ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการที่ 1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 1.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติตามตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการที่ 2.1 บูรณาการหนวยงานภาครัฐกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการที่ 2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีข่ องรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

...................................................................
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การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจัดทําตาม
กรอบที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
- ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในปที่ผานมา และขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม มาพิจารณาประกอบ
- ทบทวน/วิเคราะหความเสีย่ งตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดย
วิเคราะหเพื่อให ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทาํ ให
1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ
2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
3) การปฏิบัติหนาทีโ่ ดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก
ขั้นตอนที่ 2 - นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอ
ผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
..............................................................
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
กระทรวงการตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ
ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางจิตสํานึก
คานิยม ใหหนวยงาน
ภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

- สงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม
ใหแกหนวยงานบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสยั ทัศน ในการ จํานวนครั้งที่จดั /เขารวม
รวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการ กิจกรรม
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทัง้
การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ
ใหบุคลากร มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ
จํานวนครั้งที่จดั กิจกรรม
และระเบียบ ที่จะเปนกลไก
ในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน
เปนการวางรากฐาน
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ

13 ครั้ง

1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการเรียนรูตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท

34 ครั้ง

1.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับไดเรียนรู
และปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
- กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของขาราชการ

-8ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

2. บูรณาการ
หนวยงานทุกภาคสวน
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

- ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับทุกภาคสวนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริม
บทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ
และถวงดุล

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ
2.1 บูรณาการหนวยงานภาครัฐกับองคกรทุกภาค
สวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

จํานวนครั้งที่จดั /เขารวม
กิจกรรม

10 ครั้ง

- การจัดฝกอบรมหรือสนับสนุนใหเจาหนาที่เขารวม
โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เพื่อใหมี
ความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง

รอยละของจํานวนเรื่อง
รองเรียนที่ไดรับการ
แกไขจนไดขอยุติ

รอยละ 65

- การประสานงานและติดตามผลความคืบหนาใน
การแกปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน

-9ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

จํานวนชองทางรองเรียน

3 ชองทาง

- การจัดใหมีระบบรับฟงขอรองเรียนในชองทาง
ตาง ๆ

รอยละของผูเขารับ
บริการ

รอยละ 55

- การใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงการ
ตางประเทศผานทางกองบรรณสารและหองสมุด

จํานวนครั้งที่เขารับ
บริการ

400,000 ครั้ง/เดือน

- การใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงการ
ตางประเทศผานทางเว็บไซด

-10 ยุทธศาสตร
3. เสริมสรางความ
เขมแข็งในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

- ใหการตรวจสอบภายในและการตรวจ
ราชการเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลให
การปฏิบัติงานของหนวยงานทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศ เปนไปตามกฎ รอยละของจํานวน
ระเบียบ เพื่อปองกันปญหาในการทุจริต ขอเสนอแนะและ
หรือประพฤติมิชอบในหนวยงาน
ขอสังเกตจากการตรวจ
ราชการที่กระทรวงการ
ตางประเทศไดสั่งการ
ตามขอเสนอไดรับการ
ตอบสนองและมี
ผลสําเร็จหรือ
ปรับเปลี่ยนตามที่สงั่ การ
จํานวนเรื่องในการ
ตรวจสอบ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ

รอยละ 80

4 เรื่อง

- การตรวจราชการสํานักงานในตางประเทศ
และสํานักงานในประเทศ สังกัดกระทรวง
การตางประเทศ

- การตรวจสอบและติดตามประเมินผล

- 11 ยุทธศาสตร
4. พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ของรัฐ ใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

- พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผล จํานวนครั้งที่จดั /เขารวม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพ โครงการ
ปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยาง
ตอเนื่อง

คาเปาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่
ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

1 ครั้ง

- การจัดฝกอบรมหรือสนับสนุนใหเจาหนาที่เขารวม
โครงการอบรมในหลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

- 12 ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1

เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการ โครงการเรียนรูตามรอยเบื้อง
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
พระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง

ครั้ง

13 ครั้ง

- สถาบันการตางประเทศ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจาย เทวะวงศวโรปการ
ประจําป
- สํานักบริหารบุคคล

2. สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุก กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
ระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงาน
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล ขาราชการ

ครั้ง

34 ครั้ง

ตาม พ.ร.บ.
- สถาบันการตางประเทศ
งบประมาณรายจาย เทวะวงศวโรปการ
- สํานักบริหารบุคคล
ประจําป

- 13 ยุทธศาสตรที่ 2

บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เปาหมาย

1. บูรณาการหนวยงานภาครัฐ
กับองคกรทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

1. การจัดฝกอบรมหรือ
สนับสนุนใหเจาหนาที่เขา
รวมโครงการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ เพื่อให
มีความรู ความเขาใจและ
สามารถปฏิบตั ิงานไดอยาง
ถูกตอง

ครั้ง

10 ครั้ง

2. ประสานงานและติดตาม
ผลความคืบหนาในการแกไข
ปญหาตามขอรองเรียนของ
ประชาชน

รอยละของ
จํานวนเรื่องที่
ไดรับการแกไข
จนไดขอยุติ

รอยละ 65

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.
- สถาบันการตางประเทศ
งบประมาณรายจาย เทวะวงศวโรปการ
ประจําป
- สํานักบริหารบุคคล
- สํานักบริหารการคลัง
- สํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสนิ
- กลุมตรวจสอบภายใน

- กลุมงานนิตกิ าร
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจาย
ประจําป

- 14 ยุทธศาสตรที่ 2

บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เปาหมาย

2. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ชองทาง

3 ชองทาง

ตาม พ.ร.บ.
- กลุมงานนิตกิ าร
งบประมาณรายจาย
ประจําป

2. การใหบริการขอมูล
ขาวสารของกระทรวงการ
ตางประเทศผานทางกอง
บรรณสารและหองสมุด

คน

รอยละ 55

ตาม พ.ร.บ.
- กองบรรณสารและ
งบประมาณรายจาย หองสมุด
ประจําป

3. การใหบริการขอมูล
ขาวสารของกระทรวงการ
ตางประเทศผานทางเว็บไซด

ครั้ง

400,000 ครั้ง
/เดือน

1. การจัดใหมรี ะบบรับฟงขอ
รองเรียนในชองทางตาง ๆ

ตาม พ.ร.บ.
- ศูนยเทคโนโลยีและการ
งบประมาณรายจาย สือ่ สาร
ประจําป

- 15 ยุทธศาสตรที่ 3

เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ
1. พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุล
การใชอํานาจใหเหมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เปาหมาย

งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ

1. การตรวจราชการ
สํานักงานในตางประเทศ
และสํานักงานในประเทศ
สังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ

รอยละ

รอยละ 80 ของ
จํานวนขอเสนอ
แนะและขอสังเกต
จากการตรวจ
ราชการที่กระทรวง
การตางประเทศได
สั่งการตามขอเสนอ
ไดรับการตอบสนอง
และมีผลสําเร็จหรือ
ปรับเปลี่ยนตามที่
สั่งการ

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร

2. การตรวจสอบภายใน
และติดตามประเมินผล

เรื่อง

4 เรื่อง

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

- กลุมตรวจสอบภายใน

- 16 ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีข่ องรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ
1. พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาที่ของรัฐใน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
- การจัดฝกอบรมหรือ
สนับสนุนใหเจาหนาที่
เขารวมโครงการอบรมใน
หลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

หนวยนับ
ครั้ง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เปาหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

หนวยงานรับผิดชอบ
- สํานักบริหารบุคคล

