
 

 

  

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง  
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทางมาตรการ 

1. วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคม 

1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนา
คุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน 
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติ         
ปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกัน              
ในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน 
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่น                               
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

- ร้อยละของ
กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตาม
เป้าหมายแล้วเสร็จ 
- ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐาน  
การเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม 
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล 
๓. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม โดยการ 
น าองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และ
บรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

2. สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภาพ 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร              
จัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความ
เข้มแข็ง 
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ            
ด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
๓. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่
สังคมไทยด้วยคุณธรรม 
 

- ร้อยละของ
กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตาม
เป้าหมายแล้วเสร็จ 
- ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริม
คุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 

1. จัดหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 
2. ยกย่องบุคลากรที่มีความประพฤติดี มีความสุจริต  
ยึดมั่นในคุณธรรมและผลงานในการท าคุณประโยชน์ 
ในการส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ แก่สังคมเป็นท่ีปรากฏ  
โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อส่งเสริมก าลังใจ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
3. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. ใช้คุณธรรมเป็นตัวช้ีวัดในการคัดเลือกบุคลากรที่มี 
ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทางมาตรการ 

3. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือใน 
การส่งเสริมคุณธรรม 

1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคี
เครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการ
กระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการ
ส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
พลังท่ีสร้างสรรค์สามารถช้ีน าสังคม 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือองค์กร
เครือข่ายให้เป็นแบบอย่าง ในการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ 
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชู
บุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมในระดับต่าง ๆ 

- ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินการตาม
เป้าหมายแล้วเสร็จ 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยาย
เครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมใน
ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน 
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ในการด าเนินงานด้วยคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓ ใช้มาตรการทางด้าน
การเงินและการคลังในการส่งเสริม
เครือข่ายคุณธรรม 

1. ก าหนดนโยบายในการสร้างภาคีเครือข่ายของทุก 
ภาคส่วน 
2. ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูภาคีเครือข่ายส่งเสริม 
คุณธรรมดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
๓. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการเงิน  
การคลัง และเสริมสร้างวินัยทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตามหลักคุณธรรม 

4. ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมใน
ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรม
ระหว่างประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลก 
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง   
สันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขบนหลักการที่เป็นสากลแต่ยังคง
เอกลักษณ์ ความเป็นไทย 

- ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินการตาม
เป้าหมายแล้วเสร็จ 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่ง
สันติภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืน
ของภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณธรรม 
กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความร่วมมือระหว่างประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกในการ
ตระหนักและรักษาความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนใน
เรื่องการน าคุณธรรมสู่สังคมทุกระดับบนวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 
2. น าผลของการศึกษาการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
๓. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างเสริมสังคมคุณธรรมอาเซียน 
๔. ส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานความร่วมมือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ระหว่างประชาคมอาเซียน 
๕. ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีพึ่งตนเองและสามารถแบ่งปันในเวทีโลก 
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กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมของสถาบัน
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่าย
การขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน 
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ในการด าเนินงานด้วยคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓ ใช้มาตรการทางด้าน
การเงินและการคลังในการส่งเสริม
คุณธรรม 
คุณธรรม 
เ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคม
อาเซียนในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงสันติภาพ        
ความมั่นคง และความยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วย
คุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่าง
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในการตระหนักและ
รักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนา
คุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน 
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติ         
ปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกัน              
ในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน 
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่น                               
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร              
จัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ            
ด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
๓. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคม 
ไทยด้วยคุณธรรม 
 
 
 

 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่าย 
คุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือองค์กรเครือข่าย 
ให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม 
คุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคลและ 
องค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ 
สังคมในระดับต่าง ๆ 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการ
สร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่าง
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สันติสุข และ
สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและ     
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากลแต่ยังคง
เอกลักษณค์วามเป็นไทย 

 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 

ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม 

เป้าประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื่อวางรากฐาน
แนวทางในการพัฒนา
คุณธรรมให้แก่สังคมทุก
ภาคส่วน 
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานใน
การประพฤติปฏิบัติตนใน
การด ารงชีวิตและ        
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุข มั่นคง และยั่งยืน 
3. เพื่อสืบสานความเป็น
ไทยและยึดมั่นในสถาบัน                       
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรให้มีความพร้อม 
ในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล 
๓. วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรม โดยการ 
น าองค์ความรู้จาก
ต่างประเทศ มาตรฐาน 
สากล และบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศมาช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย 

1. โครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยน้อมน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้         
ในการท างาน 

ร้อยละของข้าราชการเป้าหมาย
ท่ีได้รับการพัฒนา 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ สนบ. 

2. โครงการศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกใน
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการทุก
ระดบั/ทุกสาย 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีโครงการ
ศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ สถาบัน         
เทวะวงศ์          
วโรปการ 

3. โครงการรณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวัน
ศุกร์รวมท้ังงานพธิี และโอกาสส าคัญ
ต่าง ๆ 

ร้อยละของข้าราชการเป้าหมาย
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ กองกลาง 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 

ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

เป้าประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบการบริหาร              
จัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมให้มีความ
เข้มแข็ง 
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบ
การบริหารจัดการ            
ด้านคุณธรรมให้มี
เอกภาพ 
๓. เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพให้แก่
สังคมไทยด้วยคุณธรรม 

1. จัดหลักสูตรเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าท่ี 
2. ยกย่องบุคลากรที่มีความ 
ประพฤติดี มีความสุจริต  
ยึดมั่นในคุณธรรมและผลงาน 
ในการท าคุณประโยชน์ 
ในการส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ  
แก่สังคมเป็นที่ปรากฏ  
โดยการมอบรางวัลเชิดชู 
เกียรติเพื่อส่งเสริมก าลังใจ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีของ 
สังคม 
3. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 
และเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. ใช้คุณธรรมเป็นตัวช้ีวัดใน 
การคัดเลือกบุคลากรที่มี 
ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  

1. พัฒนาบุคลากรประจ าปี 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการทุก
ระดับ/ทุกสาย เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรข้าราชการแรกเข้า  
(สายงานสนับสนุน) 
- หลักสูตรนักการทูตแรกเข้า 
- หลักสูตรฝึกอบรมนักการทูตไป
ประจ าการในต่างประเทศ 
- หลักสูตรเสิมสร้างทกัษะด้านการ
บริหารส าหรับนักการทูตช านาญการ 
- หลักสูตรฝึกอบรมอัครราชทูตท่ี
ปรึกษาและท่ีปรึกษาไปประจ าการ
ในต่างประเทศ 
- หลักสูตรงานบริหารต่างประเทศ
ระดับเอกอัครราชทูต 
- โครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ร้อยละของข้าราชการ
เป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนา 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐      - สถาบันเทวะวงศ์             
       วโรปการ 
     - ศปท. 

2. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ/
ข้อห้ามปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ร้อยละจ านวนผู้เข้า
ชมเว็ปไซต์/               
ผู้ดาวน์โหลดข้อมูล 

60 65 70 75 80 ศปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง 
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

เป้าประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

  3. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นท่ีมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

จ านวนครั้งการ
ด าเนินการ 

1 1 1 1 1 สนบ. 

4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  

ร้อยละของข้าราชการ
เป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

60 65 70 75 80 กองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง 
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

เป้าประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื่อเป็นการสร้างและขยาย
ภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้
เพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม 
อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิด
กระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรม
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่
สร้างสรรค์สามารถช้ีน าสังคม 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือ
องค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่าง 
ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่อง
เชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
สังคมในระดับต่าง ๆ 

1. ก าหนดนโยบายในการสร้าง 
ภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชู 
ภาคีเครือข่ายส่งเสริม 
คุณธรรมดีเด่นเพื่อเป็น 
แบบอย่างท่ีดีของสังคม 
๓. พัฒนาระบบและกลไก 
การตรวจสอบการเงิน  
การคลัง และเสริมสร้างวินัย 
ทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้ถูกต้องเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ  
ตามหลักคุณธรรม 

1. บัวแก้วสัญจร จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 4 4 4 4 4 กรมสารนิเทศ 

2. มูลนิธิยุวทูตความด ี
 

จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 4 ๗ ๘ ๙ ๑๐ กรมสารนิเทศ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

เป้าประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่างในการสร้างความ
ร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
คุณธรรมระหว่างประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง สันติสุข และสามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบน
หลักการที่เป็นสากลแต่ยังคง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

๑. เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประชาคมอาเซียนใน
เรื่องการน าคุณธรรมสู่สังคมทุก
ระดับบนวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 
2. น าผลของการศึกษาการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 
๓. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างประชาคม
อาเซียนเพื่อสร้างเสริมสังคม
คุณธรรมอาเซียน 
๔. ส่งเสริมให้มีศูนย์ประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมระหว่าง
ประชาคมอาเซียน 
๕. ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พึง่ตนเองและสามารถแบ่งปัน
ในเวทีโลก 

1. โครงการเผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หุ้นส่วน
ความร่วมมือ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา          
ท่ียั่งยืน  

จ านวนหุ้นส่วนความ
ร่วมมือที่ร่วมด าเนิน
โครงการ 

๑๖ ๒๘ ๓๐ ๓๕ ๔๐ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

2. มอบห้องสมุด
อาเซียนตามโรงเรียน
ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ ๑๓ ๑๔ ๘ (n.a.) (n.a.) กรมอาเซียน 

3. โครงการจัดท า
ปฏิทินอิสลาม             
(Islamic Calendar) 

จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 1 1 1 1 1 กรมสารนิเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 




