แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานที่ตั้ง ๔๓๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวทิพวัลย์ อินใจ
หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๔๕

มือถือ ๐๘ ๗๖๙๑ ๘๔๑๘

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓

จานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย

จานวนประชาชน
เป้าหมาย

๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒๖

๒๐๐

-

๒. กองกลาง

๔๕

๗๐๐ คน + ๑๓ แห่ง

-

๓. กองบรรณสารและห้องสมุด

๔๐

๕๐

๔. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

๔๙

๓๐๐

-

๕. สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

๕๗

๔๐๐

-

๖. สานักนโยบายและแผน

๒๐

๑๘ แห่ง

-

๗. สานักบริหารการคลัง

๘๕

๘๐

-

๘. สานักบริหารบุคคล

๖๐

๒๑๐

-

๙. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๓

๒๐๐

๑,๐๗๐

๒๕๐ คน + ๖๔ แห่ง

๑๐. กรมการกงสุล

-

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓

จานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย

จานวนประชาชน
เป้าหมาย

๑๑. กรมพิธีการทูต

๕๐

๑๔ คน + ๗๐ ประเทศ

-

๑๒. กรมยุโรป

๕๒

๕๒

-

๑๓. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๔๑

๒๐๐

-

๑๔. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

๕๔

๕๐

-

๑๕. กรมสารนิเทศ

๖๕

๔๕ คน + ๘ แห่ง

-

๑๖. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๓๗

๓๗

-

๑๗. กรมอาเซียน

๖๐

๘ โรงเรียน

-

๑๘. กรมเอเชียตะวันออก

๘๑

๒๑ หน่วยงาน/องค์กร

๕๐๐

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐
โครงการ
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม
๖๙,๒๙๔,๑๐๐.๐๐
บาท
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจานวน
๖๔,๖๙๑,๑๐๐.๐๐
บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจานวน
๔,๖๐๓,๐๐๐.๐๐
บาท
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจานวนรวม
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๔๕
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑,๐๑๗
 จานวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม
แห่ง ระยะเวลาที่ดาเนินการ
-

๒,๐๑๗
แห่ง
๑๖๒ แห่ง
คน
เดือน

คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน
 การวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานได้
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันภายในองค์กร
 การสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมโลก
 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเผยแพร่บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจาประเทศไทยได้สัมผัสและเข้าใจวิถีของชุมชนท้องถิ่นที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดารงชี วิตและ
พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 ส่งเสริมบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย และผลักดันให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความเป็นสากลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกภาคส่วน
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถขยายผล
ไปอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ต่อไป

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายทีก่ าหนด
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ OECD Fostering Responsible
Business Conduct ประกอบด้วย
กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่
๑.๑ การดาเนินโครงการนาร่องทดลองใช้
OECD-FAO Guidance for Responsible
Agricultural Supply Chain ในธุรกิจ
ภาคการเกษตรของไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบ
ในภาคการเกษตร ตลอดจน
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างกัน โดยจะดาเนินการ
พร้อมกับอีก ๓ ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในสาขาธุรกิจที่แตกต่างกันไป
ได้แก่ เมียนมา (การเกษตรและ
อาหารทะเล) ฟิลิปปินส์ (อาหาร)
และเวียดนาม (อาหารทะเล)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ภาคเอกชนไทย จานวน ๗ บริษัท
ร่วมกับ OECD

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

- ภาคเอกชนไทยเรียนรู้และได้
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
จากผู้เชี่ยวชาญจาก OECD และ
ระหว่างกันในภาคการเกษตร และ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานในภาคเกษตร

งบประมาณ
ที่ใช้

ใช้งบประมาณของ
OECD

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

 

๔

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๑.๒ โครงการอบรม Master Class in
Risk-Based Due Diligence

- ผู้เชี่ยวชาญจาก OECD จะให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยเน้นการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนา Due Diligence
Guidance for RBC ไปใช้ใน
บริบทของห่วงโซ่มูลค่าโลก

กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
ร่วมกับ OECD

ภาคเอกชนไทย จานวน ๓๐ คน

- ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ และสามารถ
ขยายผลไปอบรมผู้อื่นต่อได้

ใช้งบประมาณของ
OECD



๑.๓ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้หรือแลกเปลีย่ นประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ

- กิจกรรมที่กระทรวงการ
ต่างประเทศจัดเพื่อส่งเสริม
โครงการ Fostering
Responsible Business
Conduct

กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

- ข้าราชการกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ จานวน ๕๐ คน
- ภาคเอกชนไทย จานวน ๑๐๐ คน

- ภาคส่วนต่าง ๆ มีความตระหนักรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น

๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท

 

๔

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : วางระบบรากฐานการใช้
วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้าง
คุณธรรม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
: ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายทีก่ าหนด
โครงการ/กิจกรรม
๑.๒.๑ กิจกรรมการสัมมนากรม/สานัก
ที่มีการสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การ
น้อมนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการทางาน

๑.๒.๒ โครงการศึกษาดูงานตามแนว
พระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสอดแทรกในหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการทุกระดับ/ทุกสาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
- เพื่อให้สามารถนาความรู้
ความเข้าใจ และน้อมนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน

๑๔ หน่วยงาน*

- ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
- ร้อยละ ๗๕ ของข้าราชการใน
หน่วยงานที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

- ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถน้อมนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้

- เพื่อให้ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

สถาบันการ
ต่างประเทศฯ

๒ หลักสูตร
๑) หลักสูตรนักการทูตแรกเข้า
จานวน ๕๐ คน
๒) หลักสูตรระดับ กสญ. และ อท.
จานวน ๒๐ คน

- ผู้เข้าร่วมได้เกิดความรู้ และประจักษ์
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
ซึ่งจะนาไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

(งบประมาณของ
หลักสูตร)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔

   

 

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา
ให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
- บุคลากรทุกระดับเกิดการตระหนักรู้
ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง พร้อม
เรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต
สร้างแรงบันดาลใจ และปลุกไฟใน
การทางาน
- บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติและ
พฤติกรรมการให้บริการที่ดี และ
การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่
ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะก่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

๒๐,๐๐๐ บาท

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มี
จิตสานึกและจิตอาสาแบ่งปัน
ความรู้ให้เยาวชนในโรงเรียน
ต่างจังหวัด

๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและ
การตระหนักรู้ของบุคลากร
ในองค์กรทุกระดับให้ยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต สร้างแรง
บันดาลใจ ปลุกไฟในการ
ทางาน มีทัศนคติการให้บริการ
ที่ดี พร้อมปรับตัวให้ก้าวทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ
และดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง

สานักบริหาร
บุคคล
และ
ศปท.

- ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐ คน

๑.๒.๔ โครงการ East Asia Unit
สัญจรสู่ท้องถิ่น

- เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการ
ต่างประเทศให้เยาวชนใน
โรงเรียนต่างจังหวัด
- เพื่อสร้างจิตสานึกการมีจิต
อาสาบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่

กรมเอเชีย
ตะวันออก
(สานักงาน
เลขานุการกรม)

จานวน ๒ ครั้ง
(ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จานวน ๘ คน)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔



  

  

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๑.๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อ
พัฒนาองค์กรของกระทรวงการ
ต่างประเทศ

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
บุคลากรในกระทรวงการ
ต่างประเทศ

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

จานวน ๑๒ ครั้ง/ปี

- บุคลากรในกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้รับข้อมูลที่จะช่วย
ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงประโยชน์
ของการนาคุณธรรม จริยธรรมมาใช้
พัฒนาชีวิตตนเองและองค์กร

ไม่ใช้งบประมาณ

๑.๒.๖ กิจกรรม “จิตอาสา เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

- เพื่อส่งเสริมและสืบสานพระ
ราชปณิธานในรัชกาลที่ ๑๐
เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปันและ
สร้างให้เกิดคุณธรรม และ
ค่านิยมในการเสียสละกาลัง
กาย กาลังความรู้
ความสามารถ เพื่อสร้าง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ
สร้างให้สังคมน่าอยู่

สถาบันการ
ต่างประเทศฯ

จานวน ๕๐ คน

- ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทาประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมผ่านกิจกรรมที่ได้คิด
สร้างสรรค์และสละเวลากาลังกาย
สติปัญญา เพื่อร่วมทากิจกรรมครั้งนี้
ด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ

(งบประมาณของ
หลักสูตร)



๑.๒.๗ โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน
ที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจาปี
๒๕๖๓

- เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการ
ดาเนินชีวิตและต่อยอดใน
ท้องถิ่นของตนเองต่อไป

สถาบันการ
ต่างประเทศฯ

จานวน ๓๐ คน

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้กับการดาเนินชีวิต
และต่อยอดในท้องถิ่นของตนเอง
ต่อไป

(งบประมาณของ
หลักสูตร)



๓

๔

   

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔

๑.๒.๘ กิจกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา - เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันประเพณีไทย
และทานุบารุงรักษาไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีของไทย

กองกลาง

จานวน ๔ ครั้ง

- ช่วยส่งเสริมและทานุบารุงรักษา
ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีของไทย

๔๐,๐๐๐ บาท

   

๑.๒.๙ กิจกรรมทาบุญตักบาตร/เลี้ยงพระ/ - เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จัดแสดงธรรมแก่ข้าราชการระดับกรม
และหลักธรรมทางศาสนา
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และ
ทานุบารุงรักษาไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีของไทย

กรมเอเชีย
ตะวันออก/
กรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้/
กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย/
กรมยุโรป

จานวน ๔ หน่วยงาน

- ผู้เข้าร่วมมีจิตใจใฝ่คุณธรรมและ
มีจริยธรรม และน้อมนาหลักธรรม
ทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิต
- ช่วยส่งเสริมและทานุบารุงรักษา
ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีของไทย

๕๓,๐๐๐ บาท

   

สานักบริหาร
บุคคล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๑๕๐ คน

- บุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
คาสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น
สามารถนามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงาน
- บุคลากรกระทรวงฯ มีคุณธรรม
จริยธรรม และทัศนคติที่ดีในการอยู่
ร่วมกันในสังคม
- ได้ปฏิบัตธิ รรมฝึกจิตภาวนา ตาม
หลักพระพุทธศาสนา
- ได้ผ่อนคลายกายและจิตใจจาก
ความเครียด

๓๐๐,๐๐๐ บาท

  

๑.๒.๑๐ กิจกรรม (QWL)
โครงการปฏิบัตธิ รรมและวิปัสสนานอก
สถานที่

- เพื่อให้บุคลากรกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถ
นามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงฯ
มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติ
ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ในสังคม
- เพื่อปฏิบัตธิ รรม ฝึกจิตภาวนา
ตามหลักพระพุทธศาสนา
- เพื่อเป็นการผ่อนคลายกาย

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
๑.๒.๑๑ กฐินพระราชทานของกระทรวง
การต่างประเทศ
๑) ในประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

และจิตใจจากความเครียด
- เพือ่ วางรากฐานพัฒนาคุณธรรม
ของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น
การบริจาค การแบ่งปันให้กับ
สังคม ฯลฯ
- เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
ไทย ความศรัทธาและยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

๒) ในต่างประเทศ

สานักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

กรมสารนิเทศ
- เพื่อเสริมสร้างบทบาทและ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
การทานุบารุงพระพุทธศาสนา
และการสนับสนุนงานด้านสังคม
สงเคราะห์ของวัดพระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนาให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริม
ความเข้าใจและความรู้สึกอันดี
ที่ประชาชนในประเทศนั้นมีต่อ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จานวน ๑๕๐ – ๒๐๐ คน

วัดในประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศใกล้เคียง
จานวน ๖ แห่ง
(เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม
อินเดีย ศรีลังกา)

- ผูเ้ ข้าร่วมงานได้เป็นส่วนหนึ่งของ
๓๕๕,๗๐๐ บาท
การสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สาคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วม
สนองงานต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการอุปถัมภ์และบารุงพระพุทธศาสนา
- วัดทีก่ ระทรวงฯ นาผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปถวาย ได้รับปัจจัย
เพื่อนาไปบารุงบูรณะพระอาราม
และโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของ
วัดได้รับเงินบารุงโรงเรียนเพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙,๙๒๙,๘๐๐ บาท
- เผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไปยังต่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในระดับรัฐบาลและประชาชน
ทั้งประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่
นับถือและมิได้นับถือพระพุทธศาสนา
อันจะนาไปสู่การขยายความสัมพันธ์
ที่ดีต่อไป
- ความเข้มแข็งและความเป็น
ปึกแผ่นของชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ






๒

๓

๔

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนชาวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความเข้มแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
: ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายทีก่ าหนด
โครงการ/กิจกรรม
๒.๑.๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการต่างประเทศ ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนแม่บทและแผนปฏิบัตกิ าร
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการ
ต่างประเทศ
- เพื่อกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
๒.๑.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จริยธรรมประจากระทรวงการต่างประเทศ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ศปท.

จานวน ๒ ครั้ง

- การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔๔,๘๐๐ บาท

ศปท

จานวน ๒ ครั้ง

- การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
กระทรวงการต่างประเทศ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒๕,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒




๓

๔



 

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าราชการพลเรือน
- เพื่อกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๓ การประชุมหารือระดับหัวหน้าฝ่าย
ผู้อานวยการ และผู้บริหารกรม เพื่อทบทวน
แนวปฏิบัติในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

- เพื่อทบทวนแผนการ
กรมอเมริกาและ
ดาเนินงาน เน้นย้าการปฏิบัติ
แปซิฟกิ ใต้
ราชการให้สอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิด
ประโยชน์สูงสุดราชการ

๒.๑.๔ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการในระดับต่าง ๆ ตลอดจนคู่สมรส
โดยสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
คุณธรรม จริยธรรม วินยั ในการปฏิบัติ
ราชการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณ รวมถึงการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม วินัยในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้สามารถนาความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเผยแพร่ และน้อมนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

สถาบันการ
ต่างประเทศฯ

๒.๑.๕ การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้าง
ความตระหนักรู้และความสาคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

ศปท.

จานวน ๔๘ ครั้ง
(จานวน ๔ ครั้ง/เดือน)

- พัฒนาการปฏิบัติราชการให้บรรลุ
เป้าหมายสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

-

จานวน ๔ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรหัวหน้า/รองหัวหน้า
หน่วยงาน ๒) หลักสูตรระดับ ออท.
๓) หลักสูตรระดับเลขานุการฯ และ
ที่ปรึกษาฯ ของส่วนราชการ และ
๔) หลักสูตรนักการทูตแรกเข้า)

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินยั
เกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติราชการด้วยจิตสุจริต
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึง
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ใช้งบประมาณของ
หลักสูตร

คู่มือที่แจกจ่าย/มีการดาวน์โหลด
จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม/ครั้ง

- การปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี

-

   





   

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเหมายแล้วเสร็จ
: ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายทีก่ าหนด
โครงการ/กิจกรรม
๒.๒.๑ โครงการส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(กิจกรรมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒.๒.๒ กิจกรรมสร้างจิตสานึกที่ดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การออกร้านในงานกาชาด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

- เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ด้วยการ
เป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม

กองกลาง

จานวน ๑๐๐ คน

- ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็น
ข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือหลัก
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม

- เพื่อสนองงานที่เป็นการ
ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม
- เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
การทูตสาธารณะ (Public
Diplomacy) ที่มีประชาชน

สานักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงฯ จานวน ร้อยละ ๘๐
ให้ความร่วมมือในการจาหน่ายสินค้า
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในร้านของ
กระทรวงฯ

- ข้าราชการของกระทรวงฯ
มีจิตสานึกในการรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- ข้าราชการของกระทรวงฯ มี
จิตสานึกในการบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

-

๔,๓๔๐,๘๐๐ บาท 

๒

๓

๔



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔

เป็นศูนย์กลางสร้างความ
ตระหนักรู้ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์บทบาทของ
กระทรวงฯ และภารกิจสาคัญ
ด้านการต่างประเทศของไทย
ให้สาธารณชนได้รับทราบและ
เกิดความเข้าใจ
๒.๒.๓ โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย
ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพให้แก่ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศด้วยคุณธรรม
โดยใช้สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ

- กรมการกงสุล
- สถาน
เอกอัครราชทูต
- สถานกงสุลใหญ่
- สานักงาน
การค้าและ
เศรษฐกิจไทย

๒.๒.๔ กิจกรรมยกย่องเชิดชูข้าราชการที่มี
คุณธรรมดีเด่น

- เพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัด สานักบริหาร
บุคคล และ
กระทรวงฯ ร่วมกันคัดเลือก
ทุกหน่วยงาน
ข้าราชการภายในสังกัดที่มี
คุณธรรมดีเด่นที่ควรค่าแก่
การเชิดชู
- เพื่อยกย่องเชิดชูข้าราชการที่
มีคุณธรรมดีเด่น เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีของของกระทรวงฯ

สานักงานในต่างประเทศ
จานวน ๒๐ แห่ง
(มีการดาเนินโครงการสนับสนุน
กิจกรรมคนไทยในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์)
จานวน ๒๐ โครงการ

- คนไทยในต่างประเทศมีความ
สามัคคีและมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ
- คนไทยในต่างประเทศสามารถ
รวมตัวกันทากิจกรรมจิตอาสาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนช่วยเหลือคนไทย
ที่ประสบปัญหาหรือตกทุกข์ได้ยาก

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จานวน ๑๓ คน
- ผู้เข้าร่วม จานวน ๑๐๐ คน

- สร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับข้าราชการผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ได้ยึดถือ
ไว้เป็นแบบอย่าง

๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท    

๗,๖๐๐ บาท



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : สร้างและขยายเครือข่าย
การขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
๓.๑.๑ โครงการบัวแก้วสัญจร

๓.๑.๒ โครงการสนับสนุนสมาคม องค์กร
ท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่พลเมืองดี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ช่วยเหลือ
งานการกงสุล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

- เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
และสาธารณชน โดยมุ่งเน้น
การสร้างความรับรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
ประเด็นด้านการต่างประเทศ
และในหัวข้อที่เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการลง
พื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนใน
เครือข่ายมูลนิธิยวุ ทูตความดีฯ

กรมสารนิเทศ

จานวน ๒ ครั้ง

- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายคนไทย
ในต่างประเทศที่มีส่วนร่วม
ในการสร้างและขยายเครือข่าย
คุณธรรม ตลอดจนผลักดันให้
เกิดการรวมกลุ่มของคนไทย
ในต่างประเทศ เพื่อทากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ร่วมกัน

- กรมการกงสุล
- สถาน
เอกอัครราชทูต
- สถานกงสุลใหญ่
- สานักงาน
การค้าและ
เศรษฐกิจไทย

จานวน ๔๔ แห่ง
(สานักงานในต่างประเทศ จานวน
๑๗ แห่ง สนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายคนไทยในต่างประเทศและ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา)

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

- ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และสามารถ ๒,๕๐๘,๒๐๐ บาท
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
- ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนยุวทูต
ความดี ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
การต่างประเทศให้กับภาครัฐ /
ประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นว่า
การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัว

- คนไทยในต่างประเทศสามารถ
รวมตัวกันทากิจกรรมที่สร้างสรรค์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนช่วยเหลือ
คนไทยอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาหรือ
ตกทุกข์ได้ยาก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔

  

๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท    

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
๓.๑.๓ กิจกรรมนาคณะทูตและคู่สมรส
ทัศนศึกษาโครงการตามแนวพระราชดาริ
ในภาคเหนือ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย
และประชาสัมพันธ์โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รวมทั้งเผยแพร่
บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
- คณะทูตานุทูตและคณะกงสุล
ต่างประเทศประจาประเทศ
ไทยได้สัมผัสและเข้าใจวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่นและได้ชื่นชม
กับบรรยากาศที่แปลกใหม่
แตกต่างไปจากในเมืองหลวง
ซึ่งคณะทูตานุทูตฯ ให้การ
สนับสนุนและชื่นชมกับ
โครงการนี้มาโดยตลอด
- ส่งเสริมบทบาทการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการ

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมพิธีการทูต

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจา
ประเทศไทยและคู่สมรส
จานวน ๗๐ ประเทศ
 หน่วยงานราชการไทยภาคเอกชน
และประชาชนในจังหวัดที่นา
คณะทูตานุทูตฯ ไปทัศนศึกษา
จานวนประมาณ ๒๐๐ คน


ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

- คณะทูตานุทูตฯ มีความรู้ความ
๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท
เข้าใจที่ถูกต้องกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รวมทั้งบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
- คณะทูตานุทูตฯ ได้สัมผัสและ
เข้าใจวิถีชวี ิตของชุมชนท้องถิ่น
เผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมและ
สินค้าชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งสามารถ
เสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนหากมี
การสั่งซื้อสินค้า
- ได้เผยแพร่บทบาทการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ
ของไทย และผลักดันให้ประชาคม
โลกตระหนักถึงความเป็นสากลของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- คณะทูตานุทูตฯ เกิดทัศนคติที่ดี
และเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒


๓

๔

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาของประเทศไทย และ
ผลักดันให้ประชาคมโลก
ตระหนักถึงความเป็นสากล
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ในทุกภาคส่วน
- เพื่อสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟ้น
ในการติดต่อประสานระหว่าง
คณะทูตานุทูตฯ และกงสุล
ต่างประเทศประจาประเทศ
ไทยกับผู้บริหารกระทรวงการ
ต่างประเทศ อันส่งผลให้คณะ
ทูตานุทูตฯ เกิดทัศนคติที่ดีและ
เชื่อมั่นต่อประเทศไทย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่
แน่นแฟ้นในการติดต่อประสานงาน
กับผู้บริหารกระทรวงการ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ : ส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ดาเนินงานด้วยคุณธรรม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
-



๒

๓

๔

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ : ใช้มาตรการทางด้าน
การเงินและการคลังในการส่งเสริม
คุณธรรม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายทีก่ าหนด
โครงการ/กิจกรรม
๓.๓.๑ กิจกรรม : การอบรมด้านการเงิน
การคลังแก่ข้าราชการที่จะออกประจาการ
โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวินัยในการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้ถกู ต้องเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยในการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่าง
ถูก ต้อ งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สานักบริหาร
การคลัง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

- ร้อยละ ๗๕ ของข้าราชการ
เป้าหมายที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ
- ร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

- ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยในการใช้จา่ ยงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตามหลัก
คุณธรรม

งบประมาณ
ที่ใช้

-

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔

  

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ : เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
๔.๑.๑ โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการด้านการพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เผยแพร่แนวทางการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา ใช้เป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาประเทศ
ผ่านสาขาที่ไทยได้รับการยอมรับ
โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านการ
เกษตร ที่คานึงถึงการมีส่วน
ร่วม ของชุมชนอย่างครบวงจร
- ส่งเสริมอานาจละมุนของไทย
และความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง
ไทยกับประเทศแอฟริกา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สานักนโยบาย
และแผน
(สถาน
เอกอัครราชทูต
ณ กรุงดาการ์)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

จานวน ๓ ประเทศ
(แกมเบีย เซียร์ราลีโอน และไลบีเรีย)

- ภาพลักษณ์ประเทศไทยดีขึ้น โดย
สะท้อนว่าเป็นประเทศที่เอื้ออาทร
และพร้อมแบ่งปันความรู้เพื่อ
ช่วยเหลือประเทศอื่น ซึ่งจะเอื้อต่อ
การดาเนินความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับประเทศแอฟริกาด้านอื่น ๆ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

หมายเหตุ

๔

๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท     งบค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิน
ภารกิจทีม
ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์/โครงการ
๔.๑.๒ โครงการให้ความช่วยเหลือประเทศ
เพื่อนบ้านในด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ตรวจสุขอนามัย สร้างและบูรณะ
อาคารเรียน/ศาลาวัด และอบรมบุคลากร
ครูและนักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ในระดับประชาชนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
- เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ : เสริมสร้างและธารงไว้ซึ่ง
สันติภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนของ
ภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณธรรม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
๔.๒.๑ โครงการเทศกาลไทยในต่างประเทศ - เพื่อสร้างค่านิยมไทย
ในต่างประเทศ ผ่านการจัด
การแสดงสินค้า อาหารและ
วัฒนธรรมของไทยเพื่อให้
ชาวต่างชาติมีโอกาสได้เข้าร่วม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

- สมาคม
ไทย-ลาว
เพื่อมิตรภาพ
- สมาคม
ไทย – พม่า
เพื่อมิตรภาพ
- สมาคม
มิตรภาพ
ไทย – เวียดนาม
- สมาคม
มิตรภาพ
ไทย – กัมพูชา

จานวน ๔ โครงการ

- ประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือได้ประโยชน์จาก
โครงการในการยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนของไทยและหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน
ประเทศเพื่อนบ้านมีความเข้าใจ
และมีมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน

สานักนโยบาย
และแผน
(สถาน
เอกอัครราชทูต
และสถาน
กงสุลใหญ่ต่าง ๆ)

จานวน ๑๕ ประเทศ
(ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
โรมาเนีย ตุรกี อินเดีย แอฟริกาใต้
ปากีสถาน สเปน เบลเยีย่ ม บาห์เรน
โอมาน และโมร็อกโก)

- ความนิยมอาหารไทย สินค้าและ
บริการของไทยมีมากขึ้น ส่งเสริม
การส่งออกสินค้าไทย การบริการ
ของไทย โดยเฉพาะการเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่ไทย

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓
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๔

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

๒๔,๑๙๙,๒๐๐
บาท

    งบค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิน
ภารกิจทีม
ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์/โครงการ
๔.๒.๒ โครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน
๑ ห้องสมุดอาเซียน”

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
เยาวชนเกีย่ วกับการดาเนินงาน
ของประชาคมอาเซียนในมิติสังคม
และวัฒนธรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างประชาคมอาเซียน
ให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและ
แบ่งปัน ประเทศต่าง ๆ สามารถ
แก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและมุ่งไปสู่
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน และให้ความสาคัญ
กับการสร้างความรู้สกึ ร่วมกัน
ของความเป็นพลเมืองอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและ
ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชน
ในอาเซียน ทั้งนี้ เพือ่ ให้ประชาคม
อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง มีความ
ตระหนักและภูมิใจในอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมมีความรู้สกึ เป็น
พลเมืองอาเซียนร่วมกัน แม้จะ
มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และศาสนา
โดยการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ
วัฒนธรรม กีฬา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมอาเซียน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

จานวน ๘ โรงเรียน

- เยาวชนไทยได้เรียนรู้เรื่องสังคม
และวัฒนธรรม ความปรองดอง
สมานฉันท์จากสังคมและวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลายของอาเซียน

งบประมาณ
ที่ใช้
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔
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ยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ : เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกในการตระหนักและ
รักษาความสมดุลของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
๔.๓.๑ โครงการสัมมนา MFA CEO
Forum

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- นาบริษัทเอกชนชั้นนาของไทย
ที่ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึง
หลัก Corporate Social
Responsibility (CSR) และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

จานวน ๓ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมงาน จานวน
๑๒๐- ๑๓๐ คน/ครั้ง
(เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจา
ประเทศไทยหรือผู้แทนจากสมาคม
หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย/
สื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการ
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
ของวิทยุสราญรมย์ด้วย)

- นานาชาติและสาธารณชนได้รับรู้
ถึงบทบาทด้านจริยธรรมของภาค
ธุรกิจไทยที่มีต่อสังคม และเกิด
ความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างภาค
ธุรกิจไทยและต่างประเทศในอนาคต

งบประมาณ
ที่ใช้

๗๕๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่
๑

๒

๓

๔

 

หมายเหตุ : จานวน ๑๔ หน่วยงาน* ได้แก่ ๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒) กองกลาง ๓) กองบรรณสารและห้องสมุด ๔) สานักนโยบายและแผน ๕) สานักบริหารการคลัง ๖) สานักบริหารบุคคล
๗) กรมการกงสุล ๘) กรมพิธีการทูต ๙) กรมยุโรป ๑๐) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ๑๑) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ๑๒) กรมสารนิเทศ ๑๓) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และ
๑๔) กรมเอเชียตะวันออก

หมายเหตุ

