
๑ 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ 

ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ 
จ านวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชน 
เป้าหมาย 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต /  
ส านักบริหารบุคคล 

๕๓ คน ๑,๕๐๐ คน - 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ๓๘ คน - - 
ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ๔๐ คน - - 
ส านักนโยบายและแผน ๑๗ คน - - 
กรมสารนิเทศ ๔๕ คน - - 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ๓๘ คน - - 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ๘๔ คน - - 
กรมพิธีการทูต ๓๗ คน คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจ า

ประเทศไทยและคู่สมรสจ านวน 
๗๘ ประเทศ 

ประมาณ ๒๐๐ คน 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒..........๑๘ .................. โครงการ 
 จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม..๑๗๓,๕๗๐,๙๓๔........... บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจ านวน......๑๗๓,๕๗๐,๙๓๔.......................................... บาท 
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ านวนรวม.....-......คน 
 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม......๘..........แห่ง 
 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์......๔๒...........แห่ง 
 จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์....-......คน 
 จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม......-........แหง่ ระยะเวลาที่ด าเนินการ........-........เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ 



๒ 

 

 การวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

 การสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมโลก 
 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเผยแพร่บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

 คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทยได้สัมผัสและเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและ
พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 ส่งเสริมบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของประเทศไทย และผลักดันให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความเป็นสากลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณที่

ใช้ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมในสังคม 
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
เศรษฐกิจ 

          

๑.๒ โครงการ/กิจกรรม           
- โครงการเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม 

(๑) เพื่อเผยแพรค่วามรู้และ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต และ  
การส่งเสริมคุ้มครองคณุธรรม 
จริยธรรม 
(๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมน าความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบตัิ
ราชการ  
 

ส านักบริหาร
บุคคล 

ข้าราชการรวม ๑๐๐ คน ๑) ผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรู้และมีทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต และ
การส่งเสริมคุ้มครอง
คุณธรรม จรยิธรรม 
(๒) ผู้เข้าร่วมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการปฏิบัตริาชการ 

๑๒,๐๐๐ บาท   /   

- โครงการศึกษาดูงานตาม
แนวพระราชด าริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง 
แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้
กับการบริหารงาน           
การปฏิบัติงาน หรือใน      
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

สถาบัน 
การต่างประเทศ 
เทวะวงศ ์
วโรปการ 

- ข้าราชการกระทรวงฯ 
จ านวน ๒๕๐ คน  
- คู่สมรส จ านวน ๒๐ คน 
- นักศึกษาฝึกงานและ
นักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ รวมเป็น
จ านวน ๘๐ คน 
- เจ้าหน้าท่ี ๓๐ คน 

ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงาน             
การปฏิบัติงาน หรือใน
การด าเนิชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีคณุภาพและ
ยั่งยืน 
 

(ใช้งบประมาณ
ของหลักสูตร) 

/ / / /  



๔ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
- กฐินพระราชทานของ
กระทรวงการต่างประเทศ 

(๑) เพื่อวางรากฐานพัฒนา
คุณธรรมของบุคคลในดา้นต่าง 
ๆ เช่น การบริจาค การ
แบ่งปันให้กับสังคม 
(๒) เพื่อสืบสานอนรุักษ์
ประเพณีไทย ความศรัทธา
และยดึมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

ข้าราชการของกระทรวงฯ 
เข้าร่วมงานประมาณ 
๑๕๐ – ๒๐๐ คน 

(๑) ผู้เข้าร่วมงานไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
ส าคัญทางพุทธศาสนา
และร่วมสนองงานต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ในการอุปถัมภ์และบ ารุง
พุทธศาสนา 
(๒) วัดที่กระทรวงฯ น า
ผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวาย ได้รับ
ปัจจัยเพื่อน าไปบ ารุง
และบูรณะพระอาราม
และโรงเรียนในความ
อุปถัมภ์ของวัดไดร้ับ
ทุนการศึกษาเพื่อ
น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เงินสวัสดิการ
กระทรวงฯ 
ประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท 

/     

- การออกประกาศกระทรวง
การต่างประเทศ เรื่อง 
มาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระทรวงฯ ในการปฏิบัติงาน
ด้านพลังงาน ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
กระทรวงฯ 
(๒) เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานให้แก่
ข้าราชการของกระทรวงฯ  
 

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

ข้าราชการของกระทรวงฯ 
ร้อยละ ๘๐ ให้ความ
ร่วมมือในการประหยดั
การใช้พลังงาน 

(๑) ข้าราชการของ
กระทรวงฯ มีจติส านึก
ในการอนุรักษ์พลังงาน 
(๒) กระทรวงฯ สามารถ
ลดการใช้พลังงานได้ตาม
เป้าหมายทีร่ัฐบาลตั้งไว้
และเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วย
รณรงค์การประหยดั
พลังงานของชาติ 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

/ / / /  



๕ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
(๓) เพื่อลดผลกระทบจาก   
การใช้พลังงานท่ีมีต่อ
สิ่งแวดล้อมอันจะช่วยบรรเทา
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้าง
ความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจดัการด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรมให้เป็น
เอกภาพ 
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้าง
ความเป็นเอกภาพใน
สังคมไทยด้วยคณุธรรม 

          

๒.๓ โครงการ/กิจกรรม           
- โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมา-   
ภิบาลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมไดร้ับทราบ
และเข้าใจถึงกฎหมาย และ
วินัยข้าราชการ รวมถึง
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยา
วิชาชีพ และระเบียบเกี่ยวกับ
การปฏิบัตตินของข้าราชการ
พลเรือนในแง่มุมต่าง ๆ  

สถาบัน 
การต่างประเทศ          
เทวะวงศ ์     
วโรปการ 

- ข้าราชการกระทรวงฯ 
จ านวน ๒๐๐ คน  
- คู่สมรสจ านวน ๒๐ คน 
- เจ้าหน้าท่ี ๓๐ คน 
 

ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึง
กฎหมายและวินัย
ข้าราชการ รวมถึง
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาวิชาชีพ และ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตตินในฐานะ
ข้าราชการพลเรือนเพื่อ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 

(ใช้งบประมาณ
ของหลักสูตร) 

/ / / /  

- การจัดท าคู่มือเกีย่วกับ    
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูและสร้าง
ความตระหนักรู้ความส าคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัตริาชการ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้าน         
การทุจริต 

ข้าราชการของกระทรวงฯ 
๑,๕๕๖ คน 

การปฏิบัตริาชการด้วย
คุณธรรม จรยิธรรม 
ความโปร่งใส มีหลัก  
ธรรมาภิบาลทีด่ ี

- 
(เผยแพร่ทาง

เวบไซต์) 

 /    



๖ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
- การคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่นที่มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 

เพื่อเชิดชู ยกย่องบุคคลที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม ให้เป็น
ตัวอย่างที่ด ี

ส านักบริหาร
บุคคล 

ข้าราชการของกระทรวงฯ 
๑,๕๕๖ คน 

แรงบันดาลใจในการมี
คุณธรรม จรยิธรรม     
ในการท างาน 

(อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ) 

 

 /    

- กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ อาทิ       
การออกร้านในงานกาชาด
และงานอุ่นไอรัก 

(๑) เพื่อสนองงานท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์  
(๒) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม   
สาธารณกุศลทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม 
(๓) เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานการทูตสาธารณะ 
(Public diplomacy) ที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้าง
ความตระหนักรู้ เผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์บทบาทของ
กระทรวงฯ และภารกิจส าคัญ
ด้านการตา่งประเทศ เช่น การ
เป็นประธานอาเซียนของไทย
ในปี ๒๕๖๒ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบและเกิดความ
เข้าใจ 

ส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

ข้าราชการของกระทรวงฯ 
ร้อยละ ๘๐ ให้ความ
ร่วมมือในการจ าหน่าย
สินค้าและจัดกิจกรรม    
ต่าง ๆ ในร้านของ
กระทรวงฯ เพื่อน ารายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ 
ถวายโดยเสดจ็พระราช
กุศล 

(๑) ข้าราชการของ
กระทรวงฯ มีจติส านึก
ในการรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
(๒) ข้าราชการของ
กระทรวงฯ มีจติส านึก
ในการบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

ประมาณ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

/     

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการ
สง่เสริมคณุธรรม 
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและ
ขยายเครือข่ายการขับเคลื่อน
คุณธรรมในทุกภาคส่วน 
๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุก

          



๗ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
ภาคส่วนในการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม 
๓.๓ ใช้มาตรการทางดา้น
การเงินการคลังในการส่งเสรมิ
เครือข่ายคณุธรรม 
๓.๔ โครงการ/กิจกรรม           
- บัวแก้วสัญจร เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน          
ภาคประชาสังคม และ
สาธารณชน โดยมุ่งเน้น      
การสร้างความรับรู้และ    
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และประเด็นด้าน             
การต่างประเทศและในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ        
การลงพื้นที่เยี่ยมเยือน
โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิ   
ยุวทูตความดฯี 

กรมสารนิเทศ ด าเนินการจัดโครงการฯ 
จ านวน ๔ ครั้ง 

(๑) ผู้เข้าร่วมได้รับ 
ความรู้และสามารถน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน  
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
(๒) ส่งเสริมศักยภาพ
ของเยาวชนยุวทูต    
ความดีในด้านคณุธรรม
และจริยธรรม 
(๓) ส่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจด้าน 
การต่างประเทศให้กับ
ภาครัฐ/ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้เห็นว่า 
การต่างประเทศไม่ใช่ 
“เรื่องไกลตัว” 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

/ / / /  

- โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนไทยในต่างประเทศ เพื่อ 
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งเสริมสร้าง          
ความเข้มแข็งของชุมชนไทย 

ส่งเสริมการน้อมร าลึกและ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ
เสรมิสร้างเครือข่ายชุมชนไทย 

ส านักนโยบาย
และแผน 
(หน่วยงาน
จัดสรรงบ
กิจกรรมคนไทย 
ให้แก่สถาน
เอกอัครราชทูต 
  

จ านวนครั้งท่ีจัด :         
๑๘ ครั้ง 

เครือข่ายชุมชนไทยมี
ความเข้มแข็ง สามคัคี   
มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาต ิ

๓,๖๐๕,๐๐๐ 
บาท 

     



๘ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
  และสถานกงสุล

ใหญ่ รวม        
๑๗ แห่ง) 

        

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสรมิ
ให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคม 
อาเซียนและประชาคมโลก 
๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
ประชาคมอาเซียนในด้าน   
การส่งเสริมคุณธรรม 
๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้าง
และธ ารงไว้ซึ่งสันตภิาพ   
ความมั่นคง และความยั่งยืน
ของภูมิภาคอาเซยีนด้วย
คุณธรรม 
๔.๓ เสรมิสร้างคุณธรรมและ
ความร่วมมือระหว่าง
ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

          

- โครงการสมัมนา MFA CEO 
Forum 
 

-น าบริษัทเอกชนช้ันน าของ
ไทยท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
หลัก Corporate Social 
Responsibility (CSR) และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา
บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนจาก
สถานเอกอัครราชทูตใน 

กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 

ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 
๑๒๐ คน/ครั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วย
เอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ า
ประเทศไทยหรือผู้แทน / 
ผู้แทนจากสมาคม
หอการค้าต่างประเทศใน  

นานาชาติ และ            
สาธารณชนไดร้ับรู้ถึง
บทบาทด้านจริยธรรม
ของภาคธุรกิจไทยท่ีมตี่อ
สังคม (Corporate 
Social Responsibility) 
และเกดิความร่วมมือ
ด้านธุรกิจระหว่างภาค  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  
 

 / / /  



๙ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
 ประเทศและหอการค้า

ต่างประเทศในไทยเพื่อ
ประชาสมัพันธ์บทบาทของ
ภาคเอกชนไทยในเวที
เศรษฐกิจโลกเพือ่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายระหว่างภาคเอกชน
ไทยกับภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างประเทศในประเทศไทย 

 ประเทศไทย / สื่อมวลชน 
นอกจากน้ี ยังมีการ
ถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook Live ของวิทยุ
สราญรมย์ด้วย 

 

ธุรกิจไทยและ 
ต่างประเทศในอนาคต 

 

      

- โครงการ OECD Fostering 
Responsible Business 
Conduct (RBC)  
กิจกรรมภายใตโ้ครงการ 
ได้แก ่

เพื่อสนับสนุนใหภ้าครัฐและ
เอกชนของไทยด าเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ โดย
ด าเนินการตาม OECD 
Guidelines for 
Multinational Enterprises 
ซึ่งมีความสอดคล้องและ 

กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

  ๒,๒๓๖,๐๐๐ 
บาท 
(งบกลางใช้รวม
ระหว่างปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๒) 

     

๑. การแปลเอกสาร OECD 
Due Diligence Guidance 
for Responsible Business 
Conduct เป็นภาษาไทยเพื่อ
ใช้เป็นคู่มือส าหรับภาครัฐและ
เอกชนในการด าเนินธรุกิจ
อย่างรับผิดชอบ และจัด 
Workshop กับภาคเอกชน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าแปล  

ส่งเสริมกับ UNGP (UN 
Guiding Principles for 
Business and Human 
rights) โดยให้ความส าคญักับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคธุรกิจท่ีอยู่ในห่วงโซ่
อุปทานของโลกท้ังระบบ 
สามารถด าเนินธรุกิจที่
สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน มีความรับผิดชอบ
และสามารถเตรียมตัวและ
ปรับระบบการท างาน        
การด าเนินธรุกิจ โดยค านึงถึง  

 - ข้าราชการกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ๕๐ คน  
ภาคเอกชนไทย ๑๐๐ คน  
ภาครัฐของไทยประมาณ 
๑๐๐ คน 
 

  / /    



๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
 หลักสิทธิมนุษยชน          
๒. การจดั Global Forum 
on RBC ที่ประเทศไทย โดยมี 
OECD และกระทรวงยตุิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือน 
มิ.ย. ๒๕๖๒ 

  - ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
๗๐๐ คน จากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 
ภาควิชาการ ท้ังในไทย
และต่างประเทศ 

   /    

๓. การจดัสัมมนากับภาครัฐ/
ภาคเอกชนเกี่ยวกับ RBC 
ภายใต้หัวข้อท่ีสนใจร่วมกัน  

  - ข้าราชการกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ๕๐ คน  
ภาคเอกชนไทย ๑๐๐ คน  
ภาครัฐของไทยประมาณ 
๑๐๐ คน 

    / /  

๔.๔ โครงการ/กิจกรรม           
- การสร้างหุ้นส่วน          
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริม    
การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy 
Philosophy-SEP) ไป
ประยุกต์ใช้ในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SEP for SDGs Partnership) 
โดย ๑) การให้ทุนฝึกอบรมระยะ
สั้น ๒) การให้ทุนศกึษาต่อระดับ
ปรญิญาโทในประเทศไทย 
๓) การจดัการศกีษาดูงาน
โครงการทีเ่กีย่วกับ SEP  
๔) การด าเนินโครงการ          
ความร่วมมือเพื่อการพฒันาที่น า 
SEP ไปประยกุต์ใช้               

เพื่อเผยแพร่ใหต้่างชาต ิ
เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
พิจารณาน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 
(SEP for SDGs Partnership) 

กรม 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ประเทศท่ีได้รับการ
เผยแพรห่ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  
๗๕ ประเทศ 

๑) ประเทศท่ีไดร้ับ     
การเผยแพร่ SEP        
มีชีวิตความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้
จากการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(SEP) ไปประยุกต์ใช้ 
๒) ไทยได้รับการยอมรับ
จากประชาคมโลก 
๓) ขยายเครือข่าย 
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ SEP 
และผลการขับเคลื่อน
นโยบาย SEP for SDGs 
Partnerships 

๖๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

/ / / /  



๑๑ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
๕) การขยายเครือขา่ย          
การเรียนรูเ้กี่ยวกบั SEP ให้แก่
สาธารณชนไทยและต่างประเทศ 
 
- โครงการเผยแพร่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ให้ความรู้เพื่อการพัฒนา       
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักนโยบาย
และแผน 
(หน่วยงาน
จัดสรรงบเพื่อน
บ้าน/ทีม
ประเทศไทย 
ให้แก่สถาน
เอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่ 
รวม ๗ แห่ง)  

จ านวนครั้งท่ีจัด : ๘ ครั้ง  
 

ประเทศเจ้าบ้านได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดี
กับไทยทั้งในระดับ
ภาครัฐและประชาชน 

๓,๔๖๗,๕๖๗ 
บาท 

     

- โครงการกิจกรรมน าคณะ
ทูตานุทูตและคู่สมรส       
ทัศนศึกษาโครงการตาม    
แนวพระราชด าริใน         
ภาคตะวันออก 

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้เป็นที่รู้จัก 
รวมทั้งเผยแพร่บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
๒. เพื่อให้คณะทูตานุทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศ
ไทยและคู่สมรส ไดส้ัมผัสและ
เข้าใจวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น    
ที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ       
พอเพียงมาเป็นแนวทาง       
การด ารงชีวิตและพัฒนาอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน        
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ติดต่อประสานระหวา่งคณะ 

กรมพิธีการทูต ๑. คณะทูตานุทูต
ต่างประเทศ ประจ าประเทศ
ไทยและคู่สมรส จ านวน ๗๘ 
ประเทศ 
๒. หน่วยราชการและ
หน่วยงานไทย ภาคเอกชน 
และประชาชน ในจังหวัด     
ที่น าคณะทูตานุทูตฯ         
ไปทัศนศึกษา ประมาณ 
๒๐๐ คน 
๓. ผู้บริหารและข้าราชการ
กรมพิธีการทูต จ านวน ๒๐ 
คน 

๑. คณะทูตานุทูตฯ มี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแนวทาง        
การพัฒนาประเทศ  
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยูห่ัวภูมิพล- 
อดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร  
รวมทั้งบทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อการพัฒนาประเทศ 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 /    



๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
 ทูตานุทูตฯ กับผู้บริหาร

กระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยราชการและหน่วยงาน
ไทยในภูมิภาค ซึ่งช่วยส่งเสริม        
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
(Partnership for 
Development) 

  อย่างยั่งยืน       

- โครงการจัดท าปฏิทิน
อิสลาม 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้       
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเทศไทยให้แก่สาธารณชน
ต่างประเทศ และ
ประชาสมัพันธ์ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในประเทศมสุลิม 

กรมสารนิเทศ จัดท าปฏิทินอิสลาม
จ านวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ เลม่ 

สาธารณชนในประเทศ
เป้าหมายไดร้ับทราบ
ข้อมูลด้านบวกเกีย่วกับ
ประเทศไทยในด้าน     
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ    
ความเป็นอยู่ของ      
ชาวไทยมุสลิมใน
สังคมไทยซึ่งอาจยัง     
ไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
หรือมีมุมมอง             
ที่คลาดเคลื่อนจาก   
ความเป็นจริง 

๗๐๐,๐๐๐ บาท    /  

- โครงการสร้างเครือข่าย  
พุทธศาสนากับอินเดีย 

ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
พระพุทธศาสนากับ
ต่างประเทศ 

ส านักนโยบาย
และแผน 
(หน่วยงาน
จัดสรรงบ    
สันถวไมตรี) 
ให้แก่สถาน
เอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่ 
รวม ๒ แห่ง) 

จ านวนครั้งที่จัด : ๒ ครั้ง ความสัมพันธ์ทวิภาคี
ระหว่างไทยและอินเดีย
ในมิติศาสนา-วัฒนธรรม 

๓๐๐,๐๐๐ บาท      

- กฐินพระราชทานใน
ต่างประเทศ 

๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทและ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในการท านุบ ารุง

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ขอพระราชทาน         
ผ้าพระกฐินเพื่อเชิญไป     

๑. เผยแพร่            
พระเกียรติคณุและ     

9,929,800 
บาท 

  / /  



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
พระพุทธศาสนาและ 
การสนับสนุนงานด้านสังคม
สงเคราะห์ของวัด
พระพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศ 
๒. เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์
อันดีระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาให้แน่นแฟ้น  
ยิ่งข้ึน ตลอดจนส่งเสริมความ
เข้าใจและความรูส้ึกอันดี      
ที่ประชาชนในประเทศน้ันมี
ต่อประเทศและประชาชน   
ชาวไทยซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลข้อ ๒.๔     
การเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับนานาประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ    
ข้อ ๑ ส่งเสรมิความสัมพันธ์
อันดีกับเพื่อนบ้านและ
ประเทศในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้               
และข้อ ๖ การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่น และ
ทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย      

ทอดถวายยังวัดจ านวน ๑๑ 
แห่ง ในประเทศเพื่อนบ้าน 
และประเทศใกลเ้คียง
จ านวน ๑๑ ประเทศ 
ได้แก่ เมยีนมา สปป. ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ จีน อินเดีย  
ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน 
และบังกลาเทศ 

พระมหากรุณาธคิุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ไปยังต่างประเทศ 
๒.  ความสมัพันธ์ที ่  
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระดับ
รัฐบาลและระดับ
ประชาชน ทั้งประเทศ  
ที่มีประชากร               
ส่วนใหญ่นับถือและมิได้
นับถือพระพุทธศาสนา 
อันจะน าไปสู่การขยาย
ความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 
๓.  พระพุทธศาสนา
และขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม 
โดยเฉพาะประเพณี
ทอดกฐิน ได้รับ         
การสืบสาน และเป็น
แบบอย่างให้
พุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง
ในไทยและในประเทศ
เป้าหมายถือปฏิบัติ
ต่อไป 
๔.  ความเข้มแข็งและ
ความเป็นปึกแผ่นของ
ชุมชนไทยและชุมชน  
คนเชื้อสายไทยใน



๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 

หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ๑   ๒ ๓ ๔ 
ต่างประเทศ 
๕.  ความเข้าใจอันดีและ
ความนิยมไทยของ
ประชาชนในประเทศ
เป้าหมายต่อประเทศ
ไทยจากการจัด           
พิธีทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน และ
กิจกรรมส่งเสริม      
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาอื่น ๆ 
ในประเทศเป้าหมาย 

 
หมายเหตุ  1. สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ๑๗ แห่ง ที่ด าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทยในต่างประเทศ เพ่ือความจงรักภักดตี่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 รวมทั้งเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนไทยได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส,  
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวยีนนา, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ,ี สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกาฐมาณุุ,  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบดูาบี, สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิรต์, สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ, สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง 
กัลกัตตา, สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองการาจี, สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนยี์ 
 2. สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ๗ แห่ง ที่ด าเนินโครงการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไดแ้ก่ สถานเอกอคัรราชทูต ณ  
เวียงจันทน์, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิล,ี สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุดาการ์, สถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุอาบูจา, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุอัมมาน, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ,ี  
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
 3. สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ๒ แห่ง ที่ด าเนินโครงการสรา้งเครือขา่ยพุทธศาสนากับอินเดีย ไดแ้ก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี, สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองมมุไบ 


