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ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

กระทรวงการต่างประเทศ 



ข้อมูลองค์กรกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๑.วิสัยทัศน ์

  “องค์กรน าในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศไทยเพ่ือผลประโยชน์ของชาติ” 
 
 ๒. ค่านิยม 

         1) สร้างสรรค์และเปิดกว้าง (Constructive) มีความคิดริเริ่ม ท างานอย่างสร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความพร้อมที่จะปรับตัว 
 2) รับผิดชอบ (Accountable) รับผิดชอบต่อหน้าที่และองค์กร ท างานด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 3) พึ่งพาได้ (Reliable) มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่พ่ึงพาและไว้วางใจของประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการต่างประเทศ 
    4) มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ (Excellent) มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งม่ันท างานให้มีผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ มั่นคงในหลักการ ยึดถือจริยธรรม 

 และมีความเป็นธรรม 
 
 ๓. พันธกิจ 

  1) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

      2) เป็นองค์กรที่ก ากับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ 
 ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
  3) คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล 
  4) น าองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
  5) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ 
  6) ด าเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพ่ือสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ 
  7) ส่งเสริมและด าเนินงานด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
  8) สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย 
  9) บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน 
  10) พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

 



 
4. อ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
 2) ประสาน เร่งรัดและก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตาม ข้อ 3) และ ข้อ 4) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อ านวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์ แนวทางมาตรการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

1. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต                  
มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อบูรณาการและเสริมพลังการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อ           
การทุจริต  

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

กลยุทธท์ี่ 1 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
กลยุทธท์ี่ 2 เสริมสร้างพลังการมี
ส่วนร่วมของสังคมกระทรวงการ
ต่างประเทศและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต้านการทุจริต 

1. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน           
การทุจริต 
2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 
3. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์            
การทุจริต 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันการทุจริตเข้าสู่          
การท างานเชิงรุกสามารถป้องกัน  
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีการบูรณาการการท างาน
ระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ             
การป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งระหว่างองค์กร 
4. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิด
การทุจริตขึ้นในอนาคต 

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหา
การทุจริต 

1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่อง
ท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 
 

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

กลยุทธท์ี่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
2.การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 
 



6. แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
หน่วยงาน ITA ต.ค.

61 
พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1. พัฒนาบุคลากรประจ าป ีหลักสูตร
การพัฒนาขา้ราชการทุกระดับ/ทุกสาย
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม               
ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของ
ข้าราชการ
เป้าหมายที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ             สถาบัน 
เทวะวงศ์ 
วโรปการ 

EB4 

2. ประชาสัมพันธ์กรอบแนวทาง             
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนครั้ง 
การด าเนินการ 

ครั้ง             ศปท. EB8 

3. พัฒนาคุณภาพชวีิต                        
ในด้านการท างาน 

จ านวนครั้ง 
การด าเนินการ 

ครั้ง             สนบ. EB9 

4. การให้บริการข้อมูลขา่วสารของ
กระทรวงฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ             กองบรรณ
สารและ
ห้องสมุด 

EB1 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



 
6. แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
หน่วยงาน ITA ต.ค.

61 
พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
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1. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรยายให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริต
และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้ารว่ม 

ร้อยละ             สนบ. EB
4,9 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
ด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้ารว่ม 

ร้อยละ    
 

         ศปท. EB
4,9 

3. จัดท าคู่มือเกี่ยวกบัข้อควรปฏิบัติ ขอ้ห้าม
ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

จ านวนครั้ง
การ

ด าเนนิการ 

ครั้ง             ศปท. EB 
1,2,
4 

4. มีการบริการแบบออนไลน์ (Q-online) 
และมีจุดบริการที่สะดวกต่อการเข้าถึง 
 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ             กรมการ
กงสุล 

EB 
1,2,
4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 



 

6. แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

     
 

 

 

           
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
หน่วยงาน ITA ต.ค.
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1. ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ/
ระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียน 
 

จ านวนครั้งใน
การพัฒนา 

ครั้ง             ศปท. EB 
2,7 

2. ด าเนินการตามระบบจัดการ 
ข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ร้อยละของ
จ านวน 

ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

เร่ือง             ศปท. EB7 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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