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ค�ำแถลง

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศ “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)”
เป็นแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของประเทศไทยที่มีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน
ด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก โดยบูรณาการรวมพลังทุกภาคส่วนน้อมน�ำหลัก ๓ มิติ ๔ คุณธรรม ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
คือ หลัธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ร่วมกับคุณธรรม
๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และกลไกคณะอนุกรรมการในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วนทั่วประเทศ
กว่า ๑๒๐ หน่วยงาน ซึ่งได้มีบทบาทส�ำคัญร่วมวางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยหลัก “ระเบิดจากข้างใน”
ผ่านกิจกรรมรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ กิจกรรม เป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเพิ่มพูนทักษะด้านคุณธรรม
รวมปีละกว่า ๑๘ ล้านคน มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน องค์กร อ�ำเภอ และจังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศ
ด้วยเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ
ในปี ๒๕๖๕ จ�ำนวน ๓๙,๑๐๒ แห่ง ซึ่งได้ขยายเครือข่ายเพิ่มจากปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๔,๙๑๖ แห่ง
เพือ่ ต่อยอดความส�ำเร็จของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ จึงได้จัดท�ำ “แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)”
ซึง่ จะเป็นกลไกขับเคลือ่ นคุณธรรมสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลเป็นทีป่ ระจักษ์ในทุกพืน้ ที่ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม ๓ กระบวนการได้แก่ (๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำความดี (๒) การพัฒนากลไก
เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม (๓) การพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม เป็นการบ่มเพาะ
จิตใจ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและค่านิยมของคนไทยในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ และยังคงสานต่อ
หลักการ ๓ มิติ ๔ คุณธรรม เป็น ๕ คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐาน
ของการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้คนไทยตระหนักและประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ นี้ เป็นแผนระดับที่ ๓ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม
เพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” มี ๒ เป้า
หมายหลัก ได้แก่
๑. ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เพิ่มขึ้น โดยมุ่งให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ เป้าหมายในปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปี ๒๕๖๕
๒. หน่วยงานภาครัฐน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น
โดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต ภาครัฐน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบริหารงานและมีระบบการบริหารงานด้านคุณธรรมที่มีมาตรฐาน เป้าหมายในปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
จากปี ๒๕๖๕

และเป้าหมายระดับแผนย่อยเพือ่ สนับสนุนให้เป้าหมายหลักไปสูผ่ ลส�าเร็จ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ได้แก่
แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย มี ๒ เป้าหมาย คือ (๑) ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี จากปี ๒๕๖๕ และ (๒) เครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถ
ในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๗๐ จากปี ๒๕๖๕
แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมคุณธรรม มี ๓ เป้าหมาย คือ (๑) เครือข่าย/องค์กรที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
จากปี ๒๕๖๕ (๒) องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) เพื่อรองรับการ
ส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๗๐ จากปี ๒๕๖๖ และ (๓) หน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๗๐ จากปี ๒๕๖๕
แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม มี ๒ เป้าหมาย คือ (๑) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๕๗๐
จากปี ๒๕๖๕ และ (๒) คนไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี จากปี ๒๕๖๖
หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาร่วมส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยภายใต้แผนย่อยทั้ง ๓ นี้ โดยน�า
ชุดโครงการต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางในการด�าเนินงานตามความเหมาะสม ได้แก่ การขับเคลือ่ นกิจกรรมตามหลักธรรม
ทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม การพัฒนาขีดความสามารถและยกย่อง
เชิดชูบุคคล ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม การส่งเสริมสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนขับ
เคลือ่ นคุณธรรมด้วยพลังบวร การสร้างแหล่งเรียนรูห้ รือพิพธิ ภัณฑ์ในมิตดิ า้ นคุณธรรม การพัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ งชุมชน
การพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมเพื่อใช้ในหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดี การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณธรรม การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรม
ที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
การขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยจะเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและมั่นคงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทั้งประเทศ ร่วมสร้างสังคมไทยในอนาคตอีก ๕ ปีต่อจากนี้ให้เป็น
รูปธรรมและวัดได้ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” คนไทย
ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ น้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถวี ฒ
ั นธรรมไทยทีด่ งี าม
และยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ น�าสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ค�านิยม

สื บ เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนา “คน” ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง
และมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนในทุกมิติ สอดคล้องกับเป้าหมายของ “แผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)” ที่ส่งเสริมให้คนไทยมี “พฤติกรรมที่สะท้อน
การมีคุณธรรม” เพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถวี ฒ
ั นธรรมไทยทีด่ งี าม และคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา
กตัญญู” ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปีแล้ว นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนจนเกิดผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้าน เป็นการรวมพลังท�าความดี
ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
กระทรวงวั ฒ นธรรม มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจว่ า ทุ ก ภาคส่ ว นจะได้ ร ่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการพลิกโฉมประเทศไทย ให้ “คุณธรรม” เป็นคุณค่าหลัก
ในการพัฒนาประเทศ และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยพลังแห่งความดีจากระดับบุคคล ให้ทุกครอบครัว
ทุกชุมชน และทุกองค์กรมีคุณธรรม เป็น “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คนที่ ๑

ค�ำน�ำ

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับที่ ๓
ทีเ่ ป็นแผนการพัฒนาในประเด็นด้านคุณธรรมฉบับทีส่ องของประเทศไทย ซึง่ ต่อเนือ่ งจาก แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมุ่งบูรณาการให้ทุกภาคส่วนน้อมน�ำหลักธรรมทางศาสนา
ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด�ำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มุ่งสู่สังคมคุณธรรม
ที่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแนวคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้ประชาชนมีพฤติกรรม
ที่สะท้อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมภายใต้กระบวนการพลิกโฉม
สังคมไทย ด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก
การส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย โดยมีคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการระดับนโยบายและคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการที่มาจากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ จึงได้ท�ำหน้าที่ประสานความร่วมมือ สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานแก่กลไกคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยทุกกระทรวง ทุกจังหวัด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้ “คุณธรรม” เป็นคุณค่าหลักน�ำการ
พัฒนา ขับเคลือ่ นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม คือ คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เป็นคนดี
คนเก่ง และมีคุณภาพ อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในทุกมิติ 				
		

											
											
											
											

(นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์)
อธิบดีกรมการศาสนา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

สารบัญ

หน้า
๑

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
		 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑๐
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๑๑
		 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑๑
		 ๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙
			
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๑๗
		 ๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
			
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘
		 ๒.๒.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
			
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘
		 ๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๑๙
		 ๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๒๐
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒๑
		 ๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
			
ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
๒๑
		 ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
			
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ของส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๒๒
		 ภาพความสอดคล้องแผนระดับที่ ๑ - ๓
๒๔
ส่วนที่ ๓ สาระส�ำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
		 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒๕
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ�ำเป็นของแผนปฏิบัติการฯ
๒๕
		 ๓.๑.๑ การประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหา
๒๕
		 ๓.๑.๒ ความจ�ำเป็นของแผนปฏิบัติการฯ
๓๔
		 ๓.๑.๓ การประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
๓๖

สารบัญ (ต่อ)

หน้า
๓.๒ สาระส�าคัญของแผนปฏิบัติการฯ
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๓ แนวทางการด�าเนินการ/พัฒนา
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการฯ สู่เป้าหมายของแผนระดับที่ ๑ - ๒
แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/
การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก
เพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
๓.๒.๔ โครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๓.๒.๕ สรุปงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
๓.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าแผนปฏิบัติการฯ ไปด�าเนินการ
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
แผนผังกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ภาคผนวก
(ก) ชุดโครงการและรายละเอียดโครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ
- แผนย่อยที่ ๑
- แผนย่อยที่ ๒
- แผนย่อยที่ ๓
(ข) ตารางสรุปตัวชี้วัด
(ค) แบบฟอร์มการจัดท�าแผนและการรายงานผล
(ง) ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง

๔๑
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๕๑
๕๖
๖๐
๖๓
๖๕
๗๓
๗๕
๗๕
๑๖๖
๑๙๗

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

“...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา
และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด
พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และแกประเทศชาติ ประการที่สาม
คือ การทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ นความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู
ในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูล
ในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได…”
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ความตอนหนึ่งในพระราชด�ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎร
ตลอดไป”
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปฐมบรมราชโองการในการออกมหาสมาคม
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คุณธรรมเป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ที่เป็นการท�าความดี หรือท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ หรือสังคมส่วนรวม จึงเป็นเรือ่ งทีป่ รากฏให้เห็นในพฤติกรรม/การกระท�าของมนุษย์ และเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนควร
พยายามรักษาเพื่อด�ารงคุณค่านี้ ด้วยการควบคุมความคิดและการกระท�าให้อยู่ในกรอบของความดีที่สามารถก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เป็นการฝกฝนพัฒนาจนเป็นทักษะชีวิต (Soft Skills) ที่มีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ
ก็จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ พร้อมทัง้ ความรู้ ทักษะ และคุณธรรม เป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยท�าให้
องค์กรประสบความส�าเร็จ ขับเคลือ่ นโลกสมัยใหม่เป็นปัจจัยผลักดันส�าคัญให้เกิดการพลิกโฉมประเทศ และช่วยส่งผล
ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ยังเห็นว่าทักษะชีวิตดังกล่าวเป็นทักษะส�าคัญที่ช่วย
ท�าให้มนุษย์สามารถรับมือกับสถานการณ์โลกที่พลิกผันของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artiﬁcial Intelligence)
และหุ่นยนต์ (Robot) ตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนปฏิบัติการ
ที่ต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการจากผูแ้ ทนหน่วยงานทุกภาคส่วน เป็นกลไกขับเคลือ่ นแผนแม่บทฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ผ่านมาเกิดผลการด�าเนินงานในหลายด้าน ทั้งการสร้างความเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และการประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดท�าองค์ความรู้ คู่มือการขับเคลื่อน และการประชุม
ต่าง ๆ ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือจัดท�าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานพร้อมกับ
รายงานผลการด�าเนินงาน และการส่งเสริมชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมีการประเมินและ
การประกาศยกย่องเชิดชูตน้ แบบคุณธรรม ได้เกิดการขับเคลือ่ นคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหลายด้าน ทัง้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ ความพอเพียง พอประมาณ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และจิตอาสา การแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
ผลการประเมินการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ จากการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์
CIPP Model พบว่าในระดับจังหวัด ด้านบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด (Context) อยู่ในระดับ
มากที่สุด ปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ (Input) อยู่ในระดับมาก กระบวนการหรือการด�าเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด ผลผลิตและการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ
(Product) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลกระทบและการน�าไปใช้ขยายการด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (Impact)
อยู่ในระดับมากที่สุด ขณะที่ในระดับอ�าเภอ ระดับหน่วยงาน/องค์กร และระดับชุมชน รองลงมา และจากการศึกษา
เชิงคุณภาพ พบว่าผลการด�าเนินงานทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
ด้วยการส่งผ่านจากแผนแม่บทฯ สู่นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน โดยมีอนุกรรมการระดับกระทรวง
และระดับจังหวัดก�าหนดนโยบายและสนับสนุน ๒) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ด้วยกลไกการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ซึ่งยังขาดเจ้าภาพหลัก
และไม่มีการจัดท�าฐานข้อมูล ตลอดจนขาดระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม ๓) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม เกิดภาคีเครือข่ายที่มาจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยความส�าเร็จในการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือขึ้นอยู่กับผู้น�า ส่วนการประเมินผลความร่วมมือของเครือข่ายในเชิงคุณภาพยังไม่ปรากฏ
ขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยังไม่ปรากฏเด่นชัด โดยมีความไม่เท่าเทียมกันด้านบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม (Context) ข้อจ�ากัดด้าน
งบประมาณ การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และตัวชี้วัดที่ต้องตีความ เป็นปัญหาอุปสรรคส�าคัญ
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงเป็นแผนสืบเนื่อง
ที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้น�าหลักธรรมในทุกศาสนาที่ต่างสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี และ
มีคุณธรรม ในการรักษาสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก�าหนดเป็นคุณธรรมที่พึงประสงค์ส�าหรับสังคมไทยเพื่อน�าสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” อันครอบคลุมความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการพลิกโฉม
ประเทศไทยด้วยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางสังคม ๓ กระบวนการ ทัง้ กระบวนการบ่มเพาะจิตใจในทุกช่วงวัย
ของมนุษย์ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม กระบวนการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรม หรือการแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรม
ในระดับบุคคลจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิด หรือค่านิยม และกระบวนการพัฒนาระบบและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของกลไกเพือ่ การขับเคลือ่ นและส่งเสริมคุณธรรม เป็นกลไกทางสังคมทีก่ า� กับ/เตือนสติปจั เจกบุคคล
ให้ตระหนัก หรือระมัดระวังการแสดงออกในพฤติกรรม ก่อให้เกิดเป็นกระแสหรือพฤติกรรมของคนในสังคมทีแ่ สดงออก
ร่วมกัน (Collective Behavior) เป็นการสร้างกลไกกติการ่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมให้เกิดขึ้น
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับที่ ๓
ที่เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue-based) และสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ เรือ่ ง “แนวทางการเสนอแผนเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลือ่ นให้คณ
ุ ธรรมเป็นคุณค่าหลักน�าการพัฒนา ให้เกิดการพัฒนาเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ครบทุกมิติ
ทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และน�าพลังบวกมาสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤต
และเหตุการณ์พลิกผันต่าง ๆ ที่ก�าลังเผชิญในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมไปกับการบรรลุเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม เป็นหลัก และบางส่วนของประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และประเด็นที่ ๒๑ ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีเปาหมายหลัก คือ “คนไทยมีพฤติกรรม
ที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นด้วยดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
โดยมี ๒ ตัวชีว้ ดั หลัก คือ (๑) ดัชนีคณ
ุ ธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (๒) หน่วยงานภาครัฐน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานมีคา่ ITA
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ แนวทางการขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมายและบรรลุตวั ชีว้ ดั หลักของแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ได้ก�าหนดเป็น ๓ แผนย่อย คือ แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/
การท�าความดีทเี่ หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกลไกเพือ่ การขับเคลือ่ นและส่งเสริมคุณธรรม และ แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาศักยภาพ
คนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้
แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย มีเป้าหมาย ๒ เป้าหมาย คือ ๑) ประชากรมีกจิ กรรมการปฏิบตั ติ นทีส่ ะท้อนการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น และ ๒) เครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
โดยมีแนวทางการพัฒนาและชุดโครงการ ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑
สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี

ชุดโครงการ
๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร
อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ในมิติ
ด้านคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓
ส่งเสริมให้สถาบันศาสนา
เป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อน
คุณธรรมด้วยพลังบวร
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕
ส่งเสริมการน�าคุณธรรม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
และวิกฤตโรคอุบัติใหม่
แนวทางการพัฒนาที่ ๖
สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชน
ให้มีระบบพี่เลี้ยง

ชุดโครงการ
๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/
ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/
ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ชุดโครงการส่งเสริมสถาบันศาสนา
เป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อน
คุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด/
ศาสนสถาน-โรงเรียน/ราชการ)
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
คุณธรรม สู่การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม
๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�า
คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๒) ชุดโครงการส่งเสริมการน�า
คุณธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
และวิกฤตโรคอุบัติใหม่
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-

ส�านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานทุกภาคส่วน
- ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงวัฒนธรรม

ชุดโครงการร่วมขับเคลื่อนภายใต้แผนย่อยที่ ๑ จ�านวนทั้งหมด ๑๐ ชุดโครงการ โดยเป็นโครงการที่มี
รายละเอียดงบประมาณและขอรับการจัดสรรภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

แผนย่อยที่ ๑

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

รวม

๑๗,๗๕๙,๐๐๐ ๑๗,๒๔๙,๐๐๐ ๒๑,๘๐๙,๐๐๐ ๑๙,๗๕๔,๐๐๐ ๑๙,๔๔๙,๐๐๐ ๙๖,๐๒๐,๐๐๐

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมคุณธรรม มีเป้าหมาย ๓ เป้าหมาย คือ ๑) เครือข่าย/องค์กรที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น
๒) องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) เพื่อรองรับการส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มขึ้น และ ๓) หน่วยงานภาครัฐน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน
มีค่า ITA เพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาและชุดโครงการ ดังนี้
4

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย
โดยน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและ
ระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในหรือระหว่างองค์กร/
ชุมชน เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
แห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓
พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ตามหลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

ชุดโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิต
และความมั่นคงของมนุษย์
ทางสังคมให้เป็นเครื่องมือ
เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย - หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบและ
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกลไกเพื่อการขับเคลื่อน
และส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิต
วิถีใหม่
๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไก
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย
๑) ชุดโครงการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามอย่างเป็น
ระบบของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สู่องค์กรคุณธรรม
๒) ชุดโครงการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามอย่าง
เป็นระบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรคุณธรรม
ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม ตลาดนัด
คุณธรรม ตลาดนัดความดี

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม

ชุดโครงการร่วมขับเคลื่อนภายใต้แผนย่อยที่ ๒ จ�านวนทั้งหมด ๖ ชุดโครงการ โดยเป็นโครงการที่มี
รายละเอียดงบประมาณและขอรับการจัดสรรภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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ปีงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

แผนย่อยที่ ๒

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

รวม

๕๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐

แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม มีเป้าหมาย ๒ เป้าหมาย คือ ๑) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น และ ๒) คนไทย
ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาและ
ชุดโครงการ ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑
ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ
ของหน่วยงานทุกภาคส่วนสะท้อน
กระบวนการจัดการศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด�ารงชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรือหน่วยงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓
ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมการพัฒนา
และเผยแพร่ระบบการจัดการความรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

ชุดโครงการ
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีพฤติกรรมและทักษะชีวิต
ที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม

-

๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/
ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิต
วิถีใหม่
๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
ให้มีขีดความสามารถในการ
ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย
๑) ชุดโครงการส่งเสริมงานวิชาการ/
งานวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนา
ส�ารวจ รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อส่งเสริม
คุณธรรมที่เหมาะสมกับคน
ทุกช่วงวัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานทุกภาคส่วน
หน่วยงานทุกภาคส่วน

- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ชุดโครงการร่วมขับเคลื่อนภายใต้แผนย่อยที่ ๓ จ�านวนทั้งหมด ๕ ชุดโครงการ โดยเป็นโครงการที่มี
รายละเอียดงบประมาณและขอรับการจัดสรรภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

แผนย่อยที่ ๓

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๗,๗๖๘,๒๐๐

๙,๗๗๐,๗๐๐

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

รวม

๙,๗๗๓,๗๐๐ ๑๒,๑๗๖,๗๐๐ ๑๒,๑๗๙,๒๐๐ ๕๑,๖๖๘,๕๐๐

สรุปชุดโครงการร่วมขับเคลื่อนทั้ง ๓ แผนย่อย รวมทั้งหมดจ�านวน ๒๑ ชุดโครงการ รวมงบประมาณ
ทีข่ อรับการจัดสรรภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จ�านวน ๓๔๔,๖๘๘,๕๐๐ บาท
จ�าแนกตามรายปีงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

รวม

แผนย่อยที่ ๑

๑๗,๗๕๙,๐๐๐ ๑๗,๒๔๙,๐๐๐ ๒๑,๘๐๙,๐๐๐ ๑๙,๗๕๔,๐๐๐ ๑๙,๔๔๙,๐๐๐ ๙๖,๐๒๐,๐๐๐

แผนย่อยที่ ๒

๕๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐

แผนย่อยที่ ๓

๗,๗๖๘,๒๐๐

รวม ๓ แผนย่อย

๙,๗๗๐,๗๐๐

๙,๗๗๓,๗๐๐ ๑๒,๑๗๖,๗๐๐ ๑๒,๑๗๙,๒๐๐ ๕๑,๖๖๘,๕๐๐

๗๘,๕๒๗,๒๐๐ ๕๕,๐๑๙,๗๐๐ ๖๔,๕๘๒,๗๐๐ ๖๙,๙๓๐,๗๐๐ ๗๖,๖๒๘,๒๐๐ ๓๔๔,๖๘๘,๕๐๐

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
โดยมีกรมการศาสนา ในฐานะส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ น�าโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หลังการประกาศแผนตามมติคณะรัฐมนตรี และท�าหน้าที่ประสาน ก�ากับติดตามการขับเคลื่อน
แผนปฏิบตั กิ ารฯ และทบทวน สรุปผลการด�าเนินงาน และจัดท�าแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมประจ�าปีงบประมาณ
ตลอดจนการสนับสนุนและให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการ และระบบการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
โดยหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการตามแผนย่อยน�าโครงการบรรจุในแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ
รายงานผลการได้รับการจัดสรร ตลอดจนรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ที่ส�าคัญ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ก�าหนด
บทบาทการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อเสนอผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ และน�าไปสู่ผลส�าเร็จตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
ล�าดับ
บทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อน
๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันศาสนาในพื้นที่แสดงบทบาทเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนหรือสถาบันศาสนาของชุมชนและขับเคลื่อนพลังบวรในชุมชน
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานพลังบวร
เช่น จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม สมทบ
ชุดโครงการ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมอื่น ๆ เป็นต้น
๒ พัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ให้เป็นเครื่องมือเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย อาทิ ธนาคารความดี นวัตกรรมสังคมแบบเปด
โดยภาครัฐ: “คนดีมีที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- ส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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ล�าดับ
บทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อน
๓ ก�าหนดให้สถานศึกษาของหน่วยงานทุกภาคส่วน (โดยเฉพาะภาครัฐ)
สะท้อนกระบวนการและผลการจัดการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม
๔

๕

๖

๗

๘

๙
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หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
ก�าหนดให้มีการจัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ โดยน�าเสนอตัวอย่างการมีคุณธรรม และ/หรือ
และกิจการโทรคมนาคม
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมทั้งการเห็นคุณค่าการแสดงออก
ในการมีคุณธรรม
- กระทรวงมหาดไทย
ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
- กระทรวงวัฒนธรรม
งบบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
เชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) จากชุดโครงการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
สู่ระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี
ส�านักงานคณะกรรมการ
เชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ จากผลการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อน ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย
สู่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
จัดท�ามาตรการ/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐปฏิบัติราชการ
ระบบราชการ
บนพื้นฐานของหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยน�าแนวทางดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
องค์กรภาครัฐให้เกิดการยกระดับการด�าเนินงานชุมชนองค์กร อ�าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
ส�านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ข้าราชการพลเรือน
และขยายบทบาทการด�าเนินงานของ ศปท. ให้เป็นกลไกส�าคัญขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
คุณธรรมในภาครัฐ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ล�าดับ
บทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อน
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ส�านักงานคณะกรรมการ
๑๐ ขยายบทบาทการด�าเนินงานของ “ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับส�านัก/
- ส�านักงานคณะกรรมการ
กองตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใน สังกัดกรมการศาสนา
ท�าหน้าที่ประสานงานให้เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ พัฒนาระบบราชการ
การให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ในหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ชัดเจน ซึ่งด�าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีภารกิจที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตลอดจนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งจัดสรร
อัตราก�าลังเพื่อรองรับการด�าเนินงานดังกล่าว

บทบาทและหน่วยงานรับผิดชอบตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องด�าเนินการควบคู่
ไปกับการด�าเนินโครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ด้วยการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วน ในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
อันเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมกับบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นหลักน�าทางและหลักคิดในการด�ารงชีวิตและการพัฒนา ให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม
ในสังคมไทย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๕ เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรม น� า ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาความจ�าเป็นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ (๓) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก�าหนดให้
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ ซึ่งเป็นแผนการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และก�าหนดให้
คณะกรรมการท�าหน้าที่ก�ากับติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วน
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในทุกสิ้นปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเกิดขึ้นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ภายใต้การก�ากับของกระทรวง
วัฒนธรรม การจัดท�าและด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)๑
จึงเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐได้ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ เป็นกรอบในการจัดท�าแผนในระดับต่าง ๆ รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (หรือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒) จึงเป็นแผนระดับที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นแผนการพัฒนา
เชิงประเด็น (Issue-based) ที่ไม่ใช่การด�าเนินการที่มีลักษณะของภารกิจปกติ แต่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
การจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ให้
ความส�าคัญกับความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง “แนวทาง
การเสนอแผนเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” โดยแผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับที่ ๓ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ แผนระดับที่ ๑
และ ๒ อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
รวมทั้งแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ๒ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย
• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

๑ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ

ด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม เกิดเป็นสังคมคุณธรรมอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยก�าหนดนโยบายและ
กระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านกลไกคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเข้ากับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ภายในหน่วยงานและพืน้ ที่ ซึง่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ขยายเวลาบังคับใช้แผนฯ ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือส�านักงานข้าราชการพลเรือน เป็นแผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
แผนระดับที่ ๓
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม มุง่ เน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการ
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การด�าเนินชีวิต
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัยมีความสามารถ
ในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ประเด็นที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุง่ เน้นการสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีทเี่ หมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย ให้อยู่ในวิถีการด�าเนินชีวิตและมีจิตส�านึกร่วมเพื่อมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วย
ความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย
การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิน่ มาร่วมขับเคลือ่ น
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท�าเพือ่ ส่วนรวม การกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท�าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยสร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
และสนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สามารถ
ส่งต่อการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคม ด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ให้อยู่ในวิถีการด�าเนินชีวิต
และมีจิตส�านึกร่วม เป็นเหตุปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้เกิดผล คือ การท�าความดีด้วยการช่วยเหลือ แบ่งปัน เกื้อกูล
ก่อให้เกิดพลังทางสังคมเชิงบวก ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท� า งานที่ มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส ่ วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สามารถ
ส่งต่อการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง ด�ารงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และภาครัฐมีความโปร่งใส ด้วยการสร้างกลไก กติกา และมาตรฐาน
จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีให้อยูใ่ นวิถกี ารด�าเนินงานและสร้างจิตส�านึก
ร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับบุคลากรในภาครัฐ

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
• ตัวชี้วัด
ดัชนีคณ
ุ ธรรม ๕ ประการ ทีป่ รากฏในแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (๑๐)
ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระท�าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวคือ ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ โดยตรง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ เป็นตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้
ในเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้
๓ ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๖๑). แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๐) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม

และวัฒนธรรม. หน้า ๖. สืบค้นเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔, จาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/10การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม.pdf
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
• แนวทางการพัฒนา
(๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝัง
ค่านิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น
(๒) บูรณาการเรื่องความพอเพียง ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด�าริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพือ่ เผยแพร่หลักค�าสอนที่ดี
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการน�าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน
(๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนา
และสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์
ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็น
ฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
(๕) การส่งเสริมให้คนไทยมีจติ สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
เพือ่ รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง และต้นแบบทีด่ ที งั้ ระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่อง
ผู้น�าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการด�าเนินงานในการ
สร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะ
ที่ไม่หวังผลประโยชน์
• เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีวิจารณญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
• ตัวชี้วัด
ประชากรอายุ ๑๓ ปีขนึ้ ไป มีกจิ กรรมการปฏิบตั ติ นทีส่ ะท้อนการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในเป้าหมายของแผนย่อยฯ คือ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
มีกจิ กรรมการปฏิบตั ติ นทีส่ ะท้อนการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมเพิม่ ขึน้ โดยตรง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย
ที่วางไว้ เนื่องจากประชากรมีกิจกรรมฯ สะท้อนการมีคุณธรรม เป็นตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในเป้าหมายของแผนย่อย
ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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จากภาคธุรกิจ

(๑.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์

• แนวทางการพัฒนา
(๑) เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(๒) ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพือ่ ให้ภาคธุรกิจ
ร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ การประกวดหรือเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทหรือ
ภาคธุรกิจทีม่ ธี รรมาภิบาลและร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีด่ ี บริษทั หรือภาคธุรกิจทีส่ ง่ เสริมคุณค่าทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินยั มีจติ สาธารณะ มีจติ ส�านึกร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทีค่ า� นึง
ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง
• เป้าหมายของแผนย่อย
ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
• ตัวชี้วัด
จ�านวนธุรกิจที่พัฒนามาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�านวน ๑๐๐ บริษัท
ภายในปี ๒๕๗๐
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม โดยเป็นผลสืบเนือ่ งจากการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีให้อยูใ่ นวิถกี ารด�าเนินชีวติ และมีจติ ส�านึก
ร่วมเพื่อประโยชน์สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ จนองค์กรธุรกิจสามารถน�าก�าไรจาก
การประกอบการมาสร้างประโยชน์สุขด้วยการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการ
เพิ่มจ�านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ตามเป้าหมายของแผนย่อยที่ก�าหนดไว้
(๑.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม
• แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแส
หลักให้แก่สื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน�า
เสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(๒) พัฒนาสื่อ เผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงาน
บนเสรีภาพของสือ่ ควบคูไ่ ปกับจรรยาบรรณสือ่ อย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็น
ข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและ
สื่อออนไลน์ แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม
(๓) พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพือ่ เป็นช่องทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้
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• เป้าหมายของแผนย่อย
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน
ในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
• ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่อ
อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม โดยก�าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้
(๒) ประเด็น ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย
คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล ทั้ ง
ด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต
• ตัวชี้วัด
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน ๐.๘๒ ภายในปี ๒๕๗๐
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเ ป้าหมายในระดั บประเด็ น ๑๑ การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวคือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์โดยตรง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมายทีว่ างไว้ เนือ่ งจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นตัวชีว้ ดั ทีก่ า� หนดไว้ในแผนย่อย
ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้
(๒.๒) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
• แนวทางการพัฒนา
(๑) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับ
โลกในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท�างานและการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร
แต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
(๒) ส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา
ตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรม
ที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง
• เป้าหมายของแผนย่อย
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส�านึกความเป็นไทย ด�ารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น
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• ตัวชี้วัด
ดัชนีครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ โดยได้กา� หนดเป็นแผนย่อยและแนวทางการพัฒนาไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาร่วม
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย คนไทย
มีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมในระดับบุคคล จากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิด หรือการปลูกฝังค่านิยม
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และครอบครัวอบอุ่น พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน/องค์กร
ทุกภาคส่วน
(๓) ประเด็น ๑๕ พลังทางสังคม
(๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
• ตัวชี้วัด
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ภายในปี ๒๕๗๐
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายในระดั บ ประเด็ น ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่ ก� า หนดไว้ ใ น
เป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าว เนื่องจากการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีให้อยู่ในวิถีการด�าเนินชีวิต
และมีจติ ส�านึกร่วมเพือ่ ประโยชน์สขุ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเหตุปจั จัยทีช่ ว่ ยเสริมสร้างโอกาสและ
ท�าให้เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�า้ สร้างความเสมอภาคทางสังคมโดยตรง
(๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างทุนทางสังคม
• แนวทางการพัฒนา
ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์
และฟนฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจ
ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ด�ารงอยู่และสามารถน�าไป
ต่อยอดพัฒนาสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการยกระดับ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก
• เป้าหมายของแผนย่อย
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ตัวชี้วัด
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๗๐
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ๑๕ พลังทางสังคม ที่วัด
ผลสัมฤทธิโ์ ดยตัวชีว้ ดั ทีก่ า� หนดไว้ในเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวคือ ดัชนีชวี้ ดั ทุนทางสังคมโดยตรง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในแผนย่อยของ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้
(๔) ประเด็น ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๔.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต�่ากว่า ๕๗ คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทีว่ ดั ผลสัมฤทธิโ์ ดยตัวชีว้ ดั ทีก่ า� หนดไว้ในเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวคือ ดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๑๐๐ ของค่ า เป้ า หมายที่ ว างไว้ โดยน� า มาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก� า หนดไว้ ใ นเป้ า หมายของ
แผนปฏิบตั กิ ารฯ ฉบับนี้ ในเรือ่ งของประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ คือการทีห่ น่วยงานภาครัฐน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน รวมทั้งมีค่า ITA เพิ่มขึ้น
(๔.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• แนวทางการพัฒนา
(๑) ปลูกและปลุกจิตส�านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส�านึกความเป็นพลเมืองทีด่ มี วี ฒ
ั นธรรมสุจริต สามารถจ�าแนกได้วา่ สิง่ ใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิง่ ใดเป็นประโยชน์สว่ นรวม มีความละอายต่อการกระท�าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน
เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ทีเ่ ด็กไทยทุกคนต้องเรียนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ติ งั้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพือ่ ปฏิรปู “พลเมืองไทย
ในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นสามารถท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส�านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
(๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส
ถูกต้องเป็นธรรม รู้จักจ�าแนกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจน
การสร้างจิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
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(๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท�าตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/
ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบ
แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในกฎหมายแล้ว ผู้บริหาร
ประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
เพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก�ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
(๔) ปรับ “ระบบ” เพือ่ ลดจ�านวนคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงาน
ภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขัน้ ตอนการด�าเนินงาน และรูเ้ ท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือเพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
และพร้อมที่จะจัดการการทุจริตอย่างมีพลวัต มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด�าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ
การบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจตัง้ แต่การวางแผนก่อนด�าเนินงาน ขัน้ ระหว่างการด�าเนินงาน และขัน้ สรุปผลหลังการด�าเนินโครงการ
(๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เช่น การน�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดลุ พินจิ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติ
งานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทังระบบ
โดยการพัฒนาระบบดิจิทัลที่มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด�าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มกี ารตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึง่ รวมถึงการมีกลไก
ทีเ่ ปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างและการด�าเนินการภาครัฐ เพือ่ บูรณาการ
การท�างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการ
ร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ ทีม่ อี ยูใ่ กล้ตวั โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุม้ ครองผูช้ เี้ บาะแสทีส่ ามารถ
สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
• เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
• ตัวชี้วัด
เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ ๖๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ๒๑ การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าว คือ ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตโดยตรง เนื่องจากเป็นดัชนีย่อยหรือส่วนหนึ่งของดัชนี
คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย “พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ทีก่ า� หนดไว้ในเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๑) เป้าหมาย
(๑) คนสามารถด�ารงชีพอยู่ได้ มีงานท�า
(๒) กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
(๓) สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
(๔) เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ
(๕) มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
๒) แนวทางการพัฒนา มี ๔ ข้อ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
เนื่องจากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) เป็นแผนที่เริ่มหลังจากแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังส่งผลต่อเนื่องในอนาคต ที่ส�าคัญ
การที่ประเทศไทยสามารถรับมือสถานการณ์ดังกล่าวได้ดีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นผลมาจาก
คุณธรรมที่มีอยู่ในสังคมไทย ทั้งในเรื่องการช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปัน และจากการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นนโยบาย
ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐาน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น แผนปฏิบัติการฯ
จึงเป็นการเสริมความเข้มแข็งสังคม/ท้องถิน่ ให้เกิดการพึ่งตนเองในการดูแลและช่วยเหลือกันในการป้องกันภัยพิบตั ิ
และสถานการณ์จากโรคร้าย เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น
๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย
๒) ขั้นตอนการด�าเนินงาน การจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้น�าผลการด�าเนินงานโครงการในแผนปฏิรูปมาด�าเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนของผลลัพธ์การด�าเนินงาน
๓) กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม
บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
๔) เปาหมายกิจกรรม ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
ด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีตัวชี้วัด : ดัชนี
๔
คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
และกตัญญู ซึ่งพัฒนาและประเมินดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)
โดยมีค่าเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากค่าตั้งต้น
๒.๒.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต
๒) ขั้นตอนการด�าเนินงาน การจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้น�าผลการด�าเนินงานโครงการในแผนปฏิรูปมาด�าเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนของผลลัพธ์การด�าเนินงาน
๔ ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (๒๕๖๔, กุมภาพันธ์ ๒๕). ราชกิจจานุเบกษา.

เล่ม ๑๓๘. ตอนพิเศษ ๔๔ ง. หน้า ๑-๓๖๑, เลขหน้า ๓๓๒.
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๓) กิจกรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
๔) เปาหมายกิจกรรม ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอ
แนะแนวทางที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องที่ของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)๕
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สืบสาน
รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ เน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลีย่ นแปลง
สร้างความพร้อมของประเทศต่อการรับมือและปรับตัวให้อยู่รอดในสภาวะวิกฤต และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกกลุม่ ทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)
บนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ แผนฯ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคม
ก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” หมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง
นโยบาย และกลไก เพือ่ มุง่ เสริมสร้างสังคมทีก่ า้ วทันพลวัตของโลก และเกือ้ หนุนให้คนไทยมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และค�านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ก�าหนดเป้าหมายหลัก ๕ ประการ คือ
(๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
(๒) การพัฒนาคนส�าหรับโลกยุคใหม่
(๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
(๔) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน
(๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสีย่ งและการเปลีย่ นแปลง
ภายใต้บริบทโลกใหม่
ด้วยการถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระ
การพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการท�างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดัน
การพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนี่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยก�าหนดหมุดหมายการพัฒนา ๑๓ ประการ
บ่งบอกถึงสิง่ ทีป่ ระเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุง่ หวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า
โดยมีหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมโดยตรง คือ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก�าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ โดยมีเป้าหมายและ
ผลลัพธ์การพัฒนาระดับหมุดหมาย คือ
๑) เปาหมาย
(๑) คนไทยได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะทีจ่ า� เป็นส�าหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งมีทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าหมายนี้
(๒) ก�าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
และสามารถสร้างงานอนาคต
(๓) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐). (๒๕๖๕, พฤศจิกายน ๑). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๓๙

ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง. หน้า ๑๒๑ - ๑๓๑.
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๒) กลยุทธ์การพัฒนา
(๑) คนไทยทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาในทุกมิติ มีอปุ นิสยั ทีด่ ี มีความตระหนักรูใ้ นตนเอง
มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ การด�ารงชีวิตและการท�างาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นพื้นฐานของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์
ของประเทศไทยและน�าเสนอความเป็นไทยสู่สากล และสร้างวัฒนธรรมการท�างานในทุกองค์กรที่ส่งเสริมให้คนเก่ง
ได้แสดงความสามารถและแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพือ่ ขจัดปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันและเพิม่ ขีดความสามารถขององค์กร
(๒) การพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูง เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของแรงงานที่มี
สมรรถนะสูง ควบคู่กับสร้างวัฒนธรรมการท�างาน วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการท�างานที่เอื้อให้ก�าลัง
คนคุณภาพท�างานหรือแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และท�างานอย่างมีความสุข
(๓) ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาระบบนิเวศเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ส่งเสริม
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่กายภาพ
และพื้นที่เสมือนจริง โดยก�าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด�ารงชีวิต
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง
๔) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
(๒) ระดับการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
๕) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุขและประเทศมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก�าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต�าบล หมู่บ้าน
จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
(๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและ
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
(๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ให้แก่
ผูบ้ ริหารและผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รบั รูถ้ งึ ความส�าคัญของมิตคิ วามมัน่ คงทีต่ อ้ งประสาน
และบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ
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(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอก
ระบบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง
(๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพื่อส่งเสริม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคมและการกระจาย
รายได้ทที่ วั่ ถึง เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทัว่ ถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth)

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕) ของส�านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทาง
การพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการด�าเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนด
๒) ภาพรวม เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ค่าเปาหมาย
เปาหมายหลัก ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด/ค่าเปาหมาย ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต�่ากว่า ๕๐ คะแนน
๓) แผนย่อยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมาย ๒ ประการ คือ (๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ
(๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัด/ค่าเปาหมาย (๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตเพิ่มขึ้น มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น และร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (๒) จ�านวนคดี
ทุจริตในภาพรวมลดลง จ�านวนคดีทจุ ริตรายหน่วยงานลดลง จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ กู ชีม้ ลู ว่ากระท�า
การทุจริตลดลง จ�านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองลดลง
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส�านึกการเป็นพลเมืองทีด่ ี มีวฒ
ั นธรรมสุจริต การปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัยและทุกระดับ
แนวทางที่ ๒ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ มี
ความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
แนวทางที่ ๓ พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท�าตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางที่ ๔ ปรับระบบเพือ่ ลดจ�านวนคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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๔) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย คือ ให้การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด/ค่าเปาหมาย กระบวนการด�าเนินคดีทุจริต ที่จ�าเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนดมีจ�านวนลดลง และจ�านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต
ถูกฟ้องกลับจ�านวนลดลง
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� า เนิ น งานของกระบวนการและกลไกการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางที่ ๒ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๓ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ดา้ นมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๕๗๐) (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี)๖ ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑) วิสัยทัศน์ บุคลากรภาครัฐไทยไว้วางใจได้ (A Trusted Government and Civil
Service)
๒) พันธกิจ สร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเน้นย�้าภาพลักษณ์บุคลากรของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่น
จากประชาชนและความไว้วางใจในระดับนานาชาติ
๓) เปาหมาย ยกระดับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐและตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการด�าเนินงานภาครัฐของประเทศไทย โดยใช้กลไก
ขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อยกระดับการท�าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔) ยุทธศาสตร์
๔.๑) การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ
๔.๒) การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
ภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ
๔.๓) การส่งเสริมการน�ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
๔.๔) การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม
๔.๕) การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการกระท�าผิด

๖ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). ๒๕๖๕. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐).
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สรุป การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรก
(พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) จนถึงปัจจุบัน ต่างให้ความส�าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพราะเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศทีช่ ว่ ยให้เกิดความพร้อม/ความสามารถ
ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ หากไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว การขาดความอบอุ่น พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนในหมู่เด็กและเยาวชน สมรรถนะการท�างานของ
บุคลากร และทุจริตคอรัปชัน่ อันเนือ่ งจากความเสือ่ มถอยด้านจริยธรรม และอืน่ ๆ ดังนัน้ นโยบายและแผนพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับจึงเกีย่ วข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหลายมาตรา
ต่างมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการก�าหนดให้ตราพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้
แผนระดับที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
และการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๒ ทั้ง ๕ แผน ได้แก่ (๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม โดยแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกับสาระส�าคัญของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยบรรลุเป้าหมายประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในเรื่องคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปญ
ั ญา และคุณธรรมจริยธรรม และประเด็นพลังทางสังคมในเรือ่ งทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมเพิม่ ขึน้
ตลอดจนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกเป้าหมายของแผนย่อยการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (๒) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
อันเป็นปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ และ (๕) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ ๓ สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ ทีเ่ กีย่ วข้อง คือ แผนปฏิบตั กิ ารด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามแผนภาพความสอดคล้องแผนระดับที่ ๑ - ๓ แสดงให้เห็นถึงโอกาสของแผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงตัวชี้วัด
แผนระดับที่ ๓ ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่วัดผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดในแผน ตลอดจนตัวชี้วัดในแผนระดับที่ ๒ ช่วยให้
แผนปฏิบตั กิ ารฯ มีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นทีส่ นับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ภาพที่ ๑ แผนภาพความสอดคล้องของแผนระดับที่ ๑ - ๓
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ส่วนที่ ๓ สาระส�าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ�าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓.๑.๑ การประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหา
๑) สถานการณ์คุณธรรมที่ผ่านมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับต่างให้ความส�าคัญของทรัพยากร
มนุษย์และสมรรถนะของการท�างาน ในแต่ละแผนได้มีการระบุสถานการณ์คุณธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อน�าสู่
ประเด็นหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙)
ได้ระบุกระแสเรียกร้องที่ต้องการให้สังคม “น�าศีลธรรมกลับคืนมา” เป็นจุดเริ่มต้นของการเตือนสติสังคมให้เห็น
ความส�าคัญของการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาทางวัตถุ เพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างสมดุล และ
เป็นผลให้มีการปรับชื่อแผนจากเดิมที่ชื่อ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑” ในระยะที่ ๒ เป็น “แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หรือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ที่ระบุปัญหาด้านการเสื่อมโทรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมไทยว่า
“…สั ง คมไทยเผชิ ญ วิ ก ฤตความเสื่ อ มถอยด้ า นจริ ย ธรรมและมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยให้ความส�าคัญกับการตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส�าคัญกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึน้ นอกจากนีไ้ ด้ประเมินความเสีย่ งด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมทีด่ ี
ความเสือ่ มถอย และประเพณีดงั้ เดิมถูกบิดเบือนเนือ่ งด้วยการเปลีย่ นแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ส่งผลให้สงั คมไทย
มีความเป็นวัตถุนยิ ม ให้ความส�าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมทีด่ งี ามลดลง ทัง้ การด�ารงชีวติ ประจ�าวัน การใช้ชวี ติ และ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน�้าใจไมตรี
น้อยลง แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม...”๗
ส� า หรั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ได้ ก ล่ า วถึ ง ปั ญ หา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่า
“...ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญกับปัญหาธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เพราะจาก
การประเมินองค์ประกอบด้านประชาธิปไตย พบว่า ปัญหาธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งแก้ไข เนือ่ งจากสถานการณ์
วิกฤตคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทยขณะนี้ได้เพิ่มพูนและลุกลามไปยังทุกภาคส่วน เช่น
๑) การเลือกตั้งทุกระดับมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ๒) หน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล
๓) การผูกขาดทางธุรกิจ การหลีกเลี่ยงภาษี และการขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ๔) ประชาชนยังมีแนวโน้ม
ยอมรับการทุจริตที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น ๕) สถาบันทางศาสนาปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและ ๖) สือ่ มวลชนจ�านวนมากไม่วางตัวเป็นกลาง ปกปดข้อเท็จจริงบางส่วน ไม่แสดง
บทบาทในการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ รับผลประโยชน์จากกลุม่ นายทุนจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพได้...”

๗ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๔). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑. สืบค้นเมื่อ

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔, จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=5748&ﬁlename=develop_issue
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กา� หนดให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ เป็นหมุดหมายส�าคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพราะเป็นมิติส�าคัญต่อ
การพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ในระยะ ๕ ปีต่อไป
๒) สถานการณ์คุณธรรมในปัจจุบัน แสดงตามบริบทของเครือข่าย ดังนี้
๒.๑) เครือข่ายภาครัฐ ตามที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International: TI) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประเทศไทยได้ ๓๖ คะแนน อยู่ในล�าดับที่ ๑๐๔
จาก ๑๘๐ ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน และจัดอยู่ในล�าดับที่ ๕ ของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่นเดียวกับประเทศ
เวียดนาม แม้วา่ ภาพรวมคะแนนเท่าเดิม แต่ลา� ดับลดลง ๓ อันดับ เมือ่ เทียบกับผลคะแนนดัชนีชวี้ ดั การรับรูก้ ารทุจริต
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และคะแนนไม่ได้ลดต�่าลงเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
เมียนมาร์ และเวียดนาม

ภาพที่ ๒ รายงานผลคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
และค่าเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ด�าเนินการ
ปราบปรามการทุจริตและพบว่าสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มทรงตัว จากปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่มีเรื่องคงค้างร้อยละ ๘๗.๑๒ ลดลงเหลือเรื่องคงค้างร้อยละ ๗๓.๘๙ โดยจุดอ่อนภายในประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่
(๑) การติดสินบน (๒) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (๓) ความโปร่งใสในระบบ
งบประมาณ (๔) นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ (๕) การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยหน่วยงานที่พบปัญหาการจ่ายสินบนเพื่อให้เข้าถึงบริการสาธารณะมากที่สุด คือ ต�ารวจ และโรงเรียนในสังกัด
ของรัฐบาล ตามล�าดับ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงได้ก�าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ร้อยละของประชาชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต มีทศั นคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จ�านวนคดีทุจริตในภาพรวม จ�านวนคดีทุจริต
รายหน่วยงาน และจ�านวนคดีทจุ ริตทีเ่ กีย่ วข้องกับผูด้ า� รงต�าแหน่งทางการเมือง ผ่านแนวทางการพัฒนาเป็นแผนย่อย
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ จ�านวน ๕ แนวทาง ได้แก่
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(๑) ปลูกและปลุกจิตส�านึกการเป็นพลเมืองทีด่ มี วี ฒ
ั นธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย และทุกระดับ
(๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
(๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท�าตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
(๔) ปรับระบบเพือ่ ลดจ�านวนคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงานภาครัฐ
(๕) ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส�าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) พบว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน ๘,๓๐๓ แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมรับการประเมิน
ซึ่งครอบคลุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลากร และองค์กรอิสระ และประชาชนได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ ๒๙.๓๖ (๑,๓๐๑,๖๖๕ ราย) สะท้อนถึงการตืน่ ตัวและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นเพือ่ น�าไปสูก่ ารปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินภาพรวมของประเทศเท่ากับ ๖๗.๙๐
คะแนน จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง หรือ Rating Score คือ C แต่อย่างไรก็ตาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมินภาพรวม
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็น ๘๑.๒๕ คะแนน จัดอยู่ในระดับดี หรือ Rating Score คือ B แสดงให้เห็นว่า
การประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตัวชี้วัด
ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๒.๔๔ คะแนน รองลงมาคือ การใช้อ�านาจ ๘๘.๙๓ คะแนน ในขณะที่
การป้องกันทุจริตได้คะแนนน้อยที่สุด ๖๖.๒๑ คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ITA จ�าแนกรายประเภท พบว่า
๕ อันดับแรก คือ ๑) องค์กรอัยการ ๒) กองทุน ๓) องค์กรศาล ๔) รัฐวิสาหกิจ และ ๕) องค์การมหาชน มีคะแนนสูง
ที่สุดอยู่ระหว่าง ๙๓.๒๖ - ๙๕.๘๒ คะแนน ในขณะที่เทศบาลต�าบลได้ ๗๙.๔๘ คะแนน จัดอยู่ในล�าดับที่ ๑๗ ของ
การจ�าแนกรายประเภท ส�าหรับประเภทจังหวัดมีผลการประเมิน ITA ภาพรวม ๙๒.๔๓ คะแนน โดยจังหวัดภูเก็ต
ได้ ๙๔.๐๖ คะแนน รองลงมา คือ นครสวรรค์ และลพบุรี ได้ ๙๒.๘๗ และ ๙๑.๘๕ คะแนน ตามล�าดับ อันเนื่อง
มาจากการให้ความส�าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด และการติดตามผ่าน Line Application และ Workshop และ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ผลการประเมิน ITA น้อยที่สุด คือ ๖๙.๗๘ คะแนน๘
เมือ่ พิจารณาสถิตคิ า� กล่าวหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบตามระบบฐานข้อมูล
คดีทุจริต (ACMS) ของส�านักงาน ป.ป.ช. (วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) มีสถิติค�ากล่าวหาลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ในทุกกลุม่ จังหวัด โดยพบกลุม่ ทีม่ สี ถิตลิ ดลงน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ คือ กลุม่ สาม สี่ และเจ็ดทีอ่ ยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันตก
การปราบปรามการทุจริตเหล่านี้มีตัวชี้วัด คือ กระบวนการด�าเนินคดีทุจริต
ที่จ�าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด และจ�านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ได้แก่
(๑) เพิม่ ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม
การทุจริต
(๒) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
(๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
๘ ส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส, ส�านักงาน ป.ป.ช. (๒๕๖๔). สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. สืบค้นเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, จาก http://www.stopcorruption.moph.
go.th/application/editors/userﬁles/ﬁles/สรุปผลการประเมิน%20ITA%202564.pdf
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รายงาน
สถิติประเภทเรื่องที่ถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาร้องเรียน ๕ ล�าดับแรก ได้แก่ ๑) การให้บริการสาธารณูปโภคและ
การก่อสร้างพืน้ ฐาน ๒) กระบวนการยุตธิ รรม ๓) การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว และเศรษฐกิจ การเงิน ๔) การศึกษา
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และ ๕) การบริหารงานบุคคล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลส�ารวจของประชาชน
เรื่อง “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” ของศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบุว่า ร้อยละ ๑๙.๗๓ มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสาย
อย่างมาก มากกว่าร้อยละ ๑๓.๕๘ ที่เป็นผลการส�ารวจในข้อเดียวกันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๒) เครือข่ายภาคธุรกิจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทของคุณธรรม
อย่างมาก โดยเฉพาะจากสถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ที่มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล เช่น “โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล
เฮลท์แคร์ทจี่ บั มือกับภาคเอกชนและมูลนิธ”ิ ๙ และการเสวนา “องค์ธรุ กิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านทาง Clubhouse
เพื่อหาทางออกในการลดภาระของโรงพยาบาล และการให้ความรู้ในระบบไอทีเพื่อช่วยบริหารจัดการต่าง ๆ
๒.๓) เครือข่ายองค์กรศาสนา สถานการณ์ปัจจุบันสร้างความท้าทายให้องค์กร
ศาสนาทัง้ ความเข้มแข็งภายในองค์กรทีม่ าจากกฏระเบียบและการบังคับใช้ทไี่ ม่ได้ปรับปรุงให้สอดรับกับสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงทุกศาสนายังขาดบุคลากรทางศาสนาที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารหรือ
ถ่ายทอดหลักค�าสอนอย่างเหมาะสม หลายครั้งพบว่ามุ่งเน้นที่พิธีกรรมต่าง ๆ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่น่าเลื่อมใส
ส่งผลต่อความศรัทธาทางจิตใจ นอกจากนี้ สภาวะแวดล้อมทีส่ งั คมพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
ทีร่ วดเร็ว ท�าให้เกิดการพัฒนาวัตถุอย่างมาก ในศาสนาพุทธพบว่าจ�านวนพระภิกษุสามเณรมีจา� นวนลดลงตลอดเวลา
และวัดกลายเป็นวัดร้างจากการที่ไม่มีพระจ�าพรรษา จึงไม่เอื้อต่อการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
๒.๔) เครือข่ายการศึกษา รายงานสุขภาพของคนไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า
หนึ่งใน ๑๐ สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ คือ ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียน ท�าให้สังคมเกิดการตั้งค�าถาม
กับคุณภาพและมาตรฐานของครูในโรงเรียนที่ขาดจริยธรรมและประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งมีการน�าเสนอเป็นข่าว
ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ และที่ส�าคัญการปรับบทบาทอย่างมากในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งระบบ บุคลากร ผู้เรียน และรวมถึงผู้ปกครอง เนื่องจากการ
ปดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เป็นผลให้ผู้สอนต้องใช้การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วน บางคนที่ปรับตัวไม่ได้
ก็ท�าให้ประสิทธิภาพการสอนหย่อนลง ในขณะที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๙.๑ ไม่พร้อมกับการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่ง ร้อยละ ๕๐.๙
เรียนผ่านมือถือ ร้อยละ ๓๔.๒ เรียนผ่านแท็บเล็ต และเพียง ๓๒.๖ ที่เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นระบบเติมเงิน มีเพียง ๙ - ๑๐ ล้านคน ที่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ ผู้ปกครอง
ยังมีขอ้ จ�ากัดในการใช้เทคโนโลยี การให้เวลาในการดูแลบุตรหลานระหว่างการเรียน ปัญหาความไม่เสถียรของระบบ
และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์ (มติชนออนไลน์ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) รวมถึงความอาย
สภาพบ้านที่ท�าให้ปฏิสัมพันธ์ยิ่งน้อยลง

๙ มติชนออนไลน์. โรงพยาบาลฯ. สืบค้นเมื่อ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔, จาก https://www.matichon.co.th/publicize/

news_2855295
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๒.๕) เครือข่ายสื่อมวลชน เป็นหน่วยที่มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการรายงาน
ข่าวอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งการน�าเสนอส่วนใหญ่
เป็นข้อเท็จจริง และสือ่ กระแสหลักจะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�าเสนอ แต่ขา่ วลวงทีเ่ กิดขึน้ ส่วนมากมาจาก
สือ่ สังคมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามสือ่ ออนไลน์มจี ดุ เด่นคือความเร็ว ซึง่ หากน�ามาใช้กบั การกระจายข่าวสร้างเครือข่าย
หรือขอความช่วยเหลือจะได้รับผลรวดเร็ว ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องในสื่อทั้งสองจึงจ�าเป็นต้องเลือกข้อเท็จจริงให้เหมาะสม
กับช่องทางการน�าเสนอ
กลุ่มอาชีพที่ติดตามข่าวสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
แล้วก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม และความเครียดสะสม

ภาพที่ ๓ รายงานจากระบบประเมินความเครียดในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จากภาพด้านบน แสดงให้เห็นว่าการติดตามข่าวสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท�าให้ผู้รับรู้มีอารมณ์ร่วมและความเครียดสะสมจ�านวนมาก
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัทที่พบความเครียดสะสมมากเกิน พบมากกว่า ๔๐ คน
๒.๖) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน และครอบครัว มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงบวกและเชิงลบของเครือข่ายนี้ โดยส่วนใหญ่มีผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ภาครัฐมีมาตรการให้กักตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นข้อดีในการลดการแพร่ระบาด
แต่มปี ญ
ั หาทีส่ า� คัญตามมาคือการดูแลสุขภาพจิตใจ ซึง่ รายงานสุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๘ - ๑๑ พบว่า
วัยรุ่นและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เล่นและติดพนัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งเป็นส่วนจ�าเป็นที่ต้องมีทักษะและการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้น�าไปสู่อบายมุข หรือน�าไปสู่การสร้าง
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เครือข่ายเพื่องานจิตอาสา ดังการจัดท�า Digital Map Platform ในชื่อ “จิตอาสาดูแลไทย” (http://Jitasa.Care)
โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสา ๔ กลุ่ม คือ อาสาข้อมูล อาสาติดต่อ อาสาพาไป และอาสาสาธารณะ
ซึ่งเครือข่ายจิตอาสาดูแลไทยนี้ได้ร่วมมือกับกลุ่ม ThaiFightCovid ซึ่งมีบุคลากรและหน่วยงานทางการแพทย์
ภาคเอกชน และประชาสังคม เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน รวมถึงโครงการ “พระไม่ทิ้งโยม” ที่เชื่อมกับองค์กรศาสนาด้วย
นอกจากนี้ สื่อและสื่อสารมวลชนนับเป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสถานการณ์คุณธรรม
ที่เกิดขึ้น จากสถิติข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ ถึงมกราคม ๒๕๖๔ พบว่ามีโทรศัพท์มอื ถือเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต ๙๐.๖๖ ล้านคน เทียบกับประชากร
เป็นร้อยละ ๑๒๙.๗ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่ที่ ๔๘.๕๙ ล้านคน เทียบกับ
ประชากรเป็นร้อยละ ๖๙.๕ และมีโซเชียลมีเดียที่ใช้งานอยู่ ๕๕ ล้านคน เทียบกับประชากรเป็นร้อยละ ๗๘.๗ ท�าให้
ไทยเป็นประเทศที่ประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตสูงเป็นอันดับสองในเอเชีย และอยู่ในกลุ่ม ๒๐ ประเทศที่ใช้อินเตอร์เน็ต
สูงที่สุดในโลก การใช้โซเชียลมีเดียและสื่อจึงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมและความเชื่อ และส่งผลต่อเนื่องสู่พฤติกรรม
การแสดงออกในมิติคุณธรรม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ยังคงมีการน�าเสนอในข่าว
ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์อยู่ต่อเนื่อง ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทียบกับไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า มีคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑ คดีอาญาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒ และคดีชีวิตร่างกายและเพศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙ ในทางตรงข้ามคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ ๑.๘ ในส่วนการต่อต้านทุจริตของภาครัฐ
เกิดกลไกผลักดันและสนับสนุนทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ เกิดเครือข่ายชุมชนที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านโครงการ
ส�าคัญ เช่น โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จากสถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และการเสริมแรง
ทางสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในสามลักษณะ คือ (๑) สถานการณ์คุณธรรม
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการท�าดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและกระบวนการจิตอาสา (๒) สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
ด้านคุณธรรม โดยเฉพาะปัญหาที่แสดงความอ่อนแอของสังคม ทั้งการทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว ความขัดแย้ง
ในสังคม และปัญหาคอรัปชัน่ อีกทัง้ ยังเกิดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) คนทีเ่ กิดยุค Gen Y คือ ปี ค.ศ. ๒๐๐๐
ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและความพร้อมของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต และ Gen Z ยุคที่
เทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากที่สุด จึงได้รับอิทธิพลจากสื่อสาธารณะออนไลน์ต่อระบบคิดและพฤติกรรม
ท�าให้ขาดการกล่อมเกลาทางสังคมในช่วงเยาว์วยั และ (๓) สถานการณ์คณ
ุ ธรรมในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการด�ารงชีวิตตามหลักทางสายกลางของประชาชนในทุกกลุ่มวัยและอาชีพ ด้วยการใช้เหตุผล
ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม
คุณธรรมที่เกิดขึ้นจ�าแนกตามหมวดหมู่คุณธรรมและแบ่งออกเป็นคุณธรรมเชิงบวก
และคุณธรรมเชิงลบ พบว่าส่วนใหญ่เป็นคุณธรรมเชิงลบ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๖ จัดอยูใ่ นหมวดวินยั และสุจริตมากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะการฝ่าฝนมาตรฐานป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พบบ่อยทีส่ ดุ รองลงมาคือ การหลอกลวงท�าธุรกรรมออนไลน์ การหลอกขายสินค้าไม่ได้คณ
ุ ภาพทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ถุงมือยาง/ชุด PPE) และการทุจริตในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในขณะที่คุณธรรมเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๔ สะท้อนในหมวดจิตอาสา โดยมาจากผลกระทบ
ของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มากที่สุด เช่น การบริจาค (สิ่งของ/
อาหาร/โลหิต/ถังออกซิเจน) การเป็นอาสาสมัครช่วยผู้ป่วยโควิด การคิดค้นนวัตกรรม เช่น ประดิษฐ์รถส่งอาหาร
ให้ผู้ป่วยโควิด เป็นต้น และมาจากความกตัญญูและเศรษฐกิจเป็นล�าดับ ๒ และ ๓ ตามล�าดับ เช่น เด็กเยาวชน
ช่วยครอบครัวหารายได้ การพึง่ ตนเอง ลดรายจ่าย การปลูกผักสวนครัว และการส่งเงินคืนเจ้าของ เป็นต้น ดังภาพที่ ๔
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ภาพที่ ๔ คุณธรรมที่เกิดขึ้นเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ๒๕๖๔
การรายงานจากระบบรายงานสถานการณ์ข่าวคุณธรรม (E-Monitoring) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓) สถานการณ์คุณธรรมในอนาคต
The National Intelligence Council ได้จัดท�ารายงาน Global Trends 2040:
A More Contested World โดยคาดการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงของโลกในอนาคตไว้ ๔ ประการ ได้แก่๑๒
(๑) ความท้าทายระดับโลก ที่รัฐและประชากรของรัฐทั้งหมดตกอยู่ในสภาวะของ
การรับผิดชอบร่วมกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน
ตลอดจนการ Disrupt ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดและท�าให้เกิด
ความสัน่ คลอนในวงกว้างไม่วา่ ต้นก�าเนิดของปัญหาจะเกิดขึน้ ณ ทีใ่ ด ดังนัน้ รัฐจะต้องมีความสามารถในการทนทาน
รับมือ และปรับตัวเข้ากับปัญหาความท้าทายระดับโลกต่าง ๆ
(๒) ความแตกแยก หรือช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในสังคม รัฐ และระบบระหว่างประเทศ
ในขณะที่โลกของเราได้เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี ภูมิทัศน์ในลักษณะนี้ อาจก่อ
ให้เกิดความตึงเครียดในทุกระดับ นับตั้งแต่ภายในสังคมที่แบ่งแยกกันผ่านคุณค่าและอัตลักษณ์ที่ยึดถือแตกต่างกัน
ไปจนถึงการด�าเนินการของรัฐในการควบคุมกิจกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ของประชาชน จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า
ความแตกแยกระหว่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม และอุดมการณ์ทางการเมืองจะมีมากขึ้น
(๓) การสูญเสียดุลยภาพ การเติบโตของความท้าทายข้ามชาติต่าง ๆ และการเกิดขึ้น
ของความแตกแยกดังทีไ่ ด้กล่าวไป จะท�าให้ความสามารถทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ของระบบโครงสร้าง ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ
ไม่เพียงพอต่อการรับมือ จนก่อให้เกิดการสูญเสียดุลยภาพ หรือเกิดการขยายตัวของช่องว่างระหว่างความต้องการ
ของประชาชนกับความสามารถของรัฐและเอกชนในการตอบสนองต่อความต้องการ รัฐที่ไม่สามารถปรับตัว
และพัฒนาศักยภาพที่จ�าเป็นได้อาจสูญเสียศรัทธาจากประชาชน จนอาจน�าไปสู่ความขัดแย้งและความยากล�าบาก
ในการหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างประชาชนกับรัฐ
๑๒ จารุพล เรืองสุวรรณ. (มป.ป.). ทบทวนแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงของโลก สิ่งที่ไทยควรตระหนักและเตรียมการ [สืบค้นเมื่อ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕] จากเว็บไซต์ http://www.polsci.tu.ac.th/direk
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(๔) การปรับตัว ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง จ� า เป็ นส� า หรั บทุ ก ระดั บในการรั บมื อ กั บความท้ าทาย
ในอนาคต เทคโนโลยีจะเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้เกิดข้อได้เปรียบในการปรับตัวและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี ประโยชน์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI คาดการณ์ได้วา่ อาจไม่สามารถกระจายไปได้อย่างทัว่ ถึงทุกมุมโลก
อาจส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ
ดังนัน้ สิง่ ทีร่ ฐั และประชาชนควรท�าความเข้าใจให้ถอ่ งแท้ คือการทีเ่ ราทัง้ หมดต่างตกอยูใ่ น
ภาวะเดียวกัน คืออาจเป็นผู้ก่อให้เกิดความท้าทายและเป็นเหยื่อของความท้าทายไปพร้อมกันจึงต้องรับผิดชอบ
ในการรับมือกับความท้าทายร่วมกันทั้งในระดับสังคม ระดับรัฐ และระดับโลก
ประกอบกับข้อมูลรายงานการศึกษาอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๕ ใน ๙ มิติคือ
ประชากร สังั คม ชนบท การศึกษา สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และความมัน่ คง พบว่า ปัจจัยขับเคลือ่ น
ส�าคัญที่ใช้ในการจินตนาการภาพอนาคตทางเลือกหรือฉากทัศน์ของประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า มี ๒ ประการ
โดยแต่ละปัจจัยสามารถแบ่งรูปแบบออกเป็น ๒ ขัว้ ตรงกันข้าม ปัจจัยแรกคือรูปแบบการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจ
ขั้วหนึ่งคือการเติบโตแบบสีน�้าตาล (Brown Growth) ซึ่งเน้นการผลิตและบริโภคที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและ
มักน�าไปสู่การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา อีกขั้วหนึ่งของแกนนี้เป็นการเติบโต
แบบสีเขียว (Green Growth) ซึ่งเน้นการผลิตที่มุ่งเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริโภคไปพร้อมกับการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและลดความจ�าเป็น ในการใช้ทรัพยากรให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีความมุ่งหวังว่าในที่สุดจะน�าไป
สู่การพัฒนาแบบฟนฟูและทั่วถึง
อีกปัจจัยหนึง่ ทีก่ า� หนดอนาคตทางเลือกของประเทศไทยคือรูปู แบบอ�านาจทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่ใช้ในการครอบครองควบคุุมและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการเก็บเกี่ยวและสะสม
มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร รูปแบบเครือข่ายอ�านาจเหนือทรัพยากรแบ่งออกเป็น ๒ ขั้วหลัก
คือแบบกระจุกและรวมศูนย์ (Centralized) กับแบบกระจาย (Dispersed) โดยในแบบกระจายยังสามารถแบ่งเป็น
แบบแยกศูนย์ (Decentralized) และแบบกระจายศูนย์ (Distributed) เมื่อน�าปัจจัยขับเคลื่อนทั้งสองประการ
มาไขว้กนั ก็จะได้เป็นฉากทัศน์ของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๘๕ จ�านวน ๔ ฉากด้วยกัน ได้แก่ (๑) กิง้ กือในเขาวงกต คือ
ภาพอนาคตของประเทศไทยที่ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนได้ ในขณะที่โครงสร้างอ�านาจเหนือ
ทรัพยากรก็ยังคงกระจุกตัวเช่นเดิม (๒) ปลาไหลพ้นโคลนตม คือภาพอนาคตที่ประเทศไทยมีการกระจายอ�านาจ
ไปสู่ท้องถินอย่างเต็มที่ แต่ยังไม่ไปถึงการสร้างเครือข่ายที่น�าไปสู่การปรับผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียน
(๓) ไก่ออร์แกนิกในเล้าไฮเทคคือภาพอนาคตที่ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
ให้มคี วามยัง่ ยืนมากขึน้ ได้ดว้ ยการลงทุนุ ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน แต่โครงสร้างอ�านาจเหนือทรัพยากรยังคงกระจุกตัว
อยู่กับกลุ่มทุนและชนชั้นน�า และ (๔) พิราบไร้พรมแดน คือภาพอนาคตที่พึงประสงค์ส�าหรับประเทศไทย เมื่อระบบ
การบริโภคและการผลิตสามารถปรับเข้าสูเ่ ศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนได้อย่างเต็มที่ อีกทัง้ อ�านาจเหนือทรัพยากร
ก็กระจายสู่ชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง
ไม่วา่ ประเทศไทยจะมุง่ หน้าไปสูฉ่ ากทัศน์ไหนและบนเส้นทางใด หลักการพืน้ ฐานส�าคัญ
มีอยู่สองประการที่เชื่อว่าจะท�าให้ประเทศไทยสามารถลดเลี่ยงความเสี่ยงเชิงระบบ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการฟนตััวและตั้งหลักใหม่ได้อย่างรวดเร็ว หลักการแรก คือ การรักษาและเพิ่มความหลากหลายของประเทศไทย
ทั้งในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง หลักการที่สอง คือ ความเป็นธรรม
ทั้งความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และความเป็นธรรมเชิงกระบวนการในการตัดสินใจด้านทรัพยากร
ทุกมิติ รวมไปถึงความเป็นธรรมในการเปลีย่ นผ่าน (Just transitions) โดยมีขอ้ เสนอแนวนโยบาย ๔ ข้อทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
๑๓ มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ. (๒๕๖๕). อนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2585. ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ. [สืบค้นเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม

๒๕๖๕] จากเว็บไซต์ https://www.khonthai4-0.net/content_detail.php?id=310
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ในการขับเคลือ่ นให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักความคิดและวงจรการกระท�าแบบเดิมไปสูอ่ นาคตทีพ่ งึ ประสงค์
พร้อมกับการสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเสีย่ งและความไม่แน่นอน และเตรียมพร้อมคว้าโอกาสใหม่
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ได้แก่ (๑) สานเสวนากติกาประชาคม (Deliberate & Regenerate) ซึ่งมุ่งสร้างเวที
ของการปรึกษาหารือและเจรจาต่อรองได้อย่างเสรีและสันติ (๒) ดิจิทัล ไทยแลนด์ (Digitalize & Revitalize)
ซึ่งเน้นการยกระดับการเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับพลเมืองไทยได้อย่างทั่วถึงและถ้วนหน้า (๓) กระจาย
อ�านาจแบบเครือข่าย (Distribute & Redistribute) ซึง่ มุง่ สร้างระบบการอภิบาลด้วยเครือข่ายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในวงกว้างเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นธรรมมากขึ้น และ (๔) รื้อสร้างประเทศไทย (Deconstruct &
Reconstruct) ซึ่งมุ่งการปฏิรูประบบราชการและระบบส�าคัญอื่น ๆ พร้อมยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในกระบวนการทางการเมืองทุกระดับและทุกรูปแบบ
ฉากทัศน์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและค่านิยมของคนไทย
ในอนาคต สังคมไทยจะมีคี วามเป็นปัจเจกนิยมมากขึน้ และคนไทยจะมีความเป็นสากลมากขึน้ โดยมีลี กั ษณะเช่นเดียวกับ
ชาวดิจิทัลสากล เช่น การใช้เทคโนโลยี วิถีชีวิตออนไลน์ มีอิสระ มั่นใจในตนเอง ลดอคติิในการเหยียดหยามผู้อื่นและ
ต้องการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติคุณธรรม ซึ่งคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเรียกร้องความโปร่งใสและ
ความเสมอภาค ยืนหยัดเพือ่ สิทธิขิ องตนเองมากขึน้ เนือ่ งจากปัญหาการคอรัปชันในภาครัฐทีล่ ามไปถึงภาคส่วนต่าง ๆ
ที่น่าจะเป็นปราการสุดท้ายของการรักษาความซื่อสัตย์ เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา หน่วยงานที่ดูแล
ผูพ้ กิ าร เป็นต้น รวมไปถึงวิกฤติโรคระบาดทีก่ อ่ ให้เกิดกระแสการมีจติ สาธารณะ คนรุน่ ใหม่มแี นวโน้มทีต่ อ้ งการบริจาค
ทุนหรือแรงงานเพือ่ ให้สงั คมดีขี นึ้ เป็นการบริจาคเชิงกลยุทธ์ เป็นจิตทีม่ อี ดุ มการณ์และอาจจะมีการปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
ท�าให้เกิดพลังร่วมเพิ่มขึ้นมากเรียกว่า “ทุนสังคม” ซึ่งทุนสังคมเกิดจากการสะสมความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายของ
กลุ่มคนที่นา� มารวมกันเป็นทรัพยากรที่อยูบ่ นพื้นฐานของความไว้เนือ้ เชื่อใจและต่างตอบแทนกัน ซึง่ น�าไปสูก่ ารสร้าง
การมีีส่วนร่วมการที่มีปฏิบัติการหรือกิจกรรมร่วมกัน (Collective Action) เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ร่วมกันได้
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตดังที่กล่าวมาข้างต้น
สอดคล้องกับข้อเสนอของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทยมีความจ�าเป็น
ต้องสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ โดยใช้ “ทุนสังคม” ภายในประเทศที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลัก เป็นแบบอย่างการด�าเนินชีวิตของสังคมด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ ชุมชนท้องถิ่น
ยังเป็นรากฐานทีส่ า� คัญของประเทศ การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะท�าให้ชมุ ชน
สามารถพึ่งตนเอง ช่วยให้เศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้๑๔

๑๔ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๙). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔. ส�านักนายกรัฐมนตรี. [สืบค้นเมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔] จากเว็บไซต์ https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.
php?nid=6422
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๓.๑.๒ ความจ�าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๑) กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง
๑.๑) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพือ่ ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจงึ วางระเบียบนี้ โดยก�าหนด คุณธรรม หมายความว่า
สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป
ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส�านึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่ง
ที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และ จริยธรรม หมายความว่า
กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม
ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด�ารงชีวิต
โดยก�าหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” ท�าหน้าที่เสนอ
แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ประสานนโยบายและแผนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบตั งิ านของภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยให้มีอ�านาจหน้าที่จัดท�าแผนแม่บทการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ ส่งเสริม จัดท�าและประสานแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการฝกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาเครือข่าย
และประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๑.๒) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บส� า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ในปัจจุบนั อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบนี้ โดยให้กรมการศาสนา ท�าหน้าที่ส�านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๓) พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๓) กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (๔) คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ และ (๗) ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
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อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารก� า หนดให้ อ งค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของหน่ ว ยงานของรั ฐ
มีหน้าที่จัดท�าประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานจริยธรรมข้างต้นเป็นหลักส�าคัญ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ (มาตรา ๖) ให้มคี ณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึง่ เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” มีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (มาตรา ๘) ก�าหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การรักษาจริยธรรมประจ�าหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ อาจมอบหมายให้สว่ นงานทีม่ หี น้าทีแ่ ละภารกิจในด้านจริยธรรม
ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ�าหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอยู่แล้ว เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ (มาตรา ๑๙)
๒) ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในสังคมไทยต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
กระทรวงวั ฒ นธรรมได้น� า เสนอแผนแม่ บทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทฯ เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ขยายเวลาบังคับใช้แผนแม่บทฯ ต่อไปอีก ๑ ปี จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
โดยเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม โดยมีคณะอนุกรรมการในระดับนโยบายท�าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ในด้านต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการในระดับปฏิบัติการ คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ทุกกระทรวง
ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเข้ากับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขับเคลือ่ นสูก่ ารปฏิบตั ภิ ายในหน่วยงาน
และพื้นที่ และได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้การส่งเสริมคุณธรรมในระยะต่อไปเกิดความต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงได้
ประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และวางแผนจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามมาตรา (๕) พระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าวตามระยะเวลาทีก่ า� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงเป็นแผนระดับที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... การพัฒนาเชิงประเด็น (Issue-based) ที่ไม่ใช่การด�าเนินการ
ที่มีลักษณะของภารกิจปกติ แต่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า
หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (Action Plan)
สาระส�าคัญของแผนอย่างน้อยตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท�าแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ า� นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก�าหนด มีช่วงเวลาของการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจน
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนฯ ที่สอดคล้องกับเวลาของแผนแม่บทฯ ที่ก�าหนดเป็นห้วงละ ๕ ปี
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๓.๑.๓ การประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
๑) ผลการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วน
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ด�าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ในระดับจังหวัดและ
ระดับกระทรวง ตลอดจนภาคีเครือข่ายในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด�าเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คือ
ด้านการสร้างความเข้าใจในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทฯ และการประชาสัมพันธ์ ด้วยการ
จัดท�าหนังสือ จัดประชุมวิชาการ จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ๔ ภาค
จัดโครงการประกวดสื่อ จัดท�าป้ายรณรงค์คุณธรรม จัดท�าหลักสูตรวิทยากรแกนน�าให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน
เป็นงบประมาณบูรณาการของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตลอดจน
การปรับปรุงและแก้ไขค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ด้านการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้รับความร่วมมือ
จากทุกกระทรวง และทุกจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานอิสระ ภาครัฐและเอกชน จัดท�าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ด้านการส่งเสริมชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ด้วยการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม
ทางศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางหลักในการด�าเนินปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่น ส่งผลให้เกิดชุมชน
ส่งเสริมคุณธรรม จ�านวน ๑๕,๕๖๕ แห่ง และแต่งตัง้ อนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
และสนับสนุนส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนใช้เกณฑ์ประเมิน ๙ ขัน้ ตอนเป็นเครือ่ งมือและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กร ชุมชน อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม และมีการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม
โดยการด�าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เกิดการปฏิบตั แิ ละการขับเคลือ่ น
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ทุกภาคส่วนทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ใน ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ จ�านวน ๕๙๗ กิจกรรม
จากการด�าเนินงานของ ๗๑๒ หน่วยงาน เช่น จัดท�าประกาศหรือมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติในการให้ความรู้
ความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (๒) ด้านความพอเพียงพอประมาณ ลดรายจ่าย
เพิม่ รายได้ จ�านวนกว่า ๑,๐๐๐ กิจกรรม จากการด�าเนินงานของ ๕๖๖ หน่วยงาน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของชุมชนภายใต้แนวคิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จ�านวน ๒๒๘ ชุมชน การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
(Cultural Product Of Thailand : CPOT) การให้ค�าปรึกษาและจัดหาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (๓) ด้านจิตอาสา การแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จ�านวน ๑,๒๘๙ กิจกรรม จากการด�าเนินงานของ
๙๕๗ หน่วยงาน เช่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้พลังบวรด�าเนินโครงการ “ปันน�้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์เวชภัณฑ์ อาหารแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ (๔) ด้านศาสนา การปฏิบัติตาม
หลักธรรมค�าสอนของแต่ละศาสนา จ�านวน ๖๒๐ กิจกรรม จากการด�าเนินงานของ ๔๘๕ หน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๔,๕๐๐,๐๐๐ คน และ (๕) ด้านวัฒนธรรมประเพณี สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และกิจกรรมส่งเสริม
ความดีงามขององค์กร ชุมชน จ�านวน ๕๕๙ กิจกรรม จากการด�าเนินงานของ ๕๕๑ หน่วยงาน เช่น หน่วยงานต่าง ๆ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม
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เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์และออนไซด์ มีผู้เข้าร่วมจ�านวน ๗๖,๐๐๐ คน ช่วยเหลือ
ศิลปนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบกว่า ๒,๐๐๐ คน สร้างรายได้ ๑๔.๗๘ ล้านบาท
ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยข้างต้น เป็นผลจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะต้องช่วยกันสร้างสังคมไทยก้าวข้าม
ภาวะวิกฤตสู่สังคมคุณธรรม
๒) ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
กรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ด�าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ากัดที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน รวมทั้งถอดบทเรียน
ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ ๑๕ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขับเคลือ่ นและการด�าเนินงานในแผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับจังหวัดและอ�าเภอ จากส�านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด องค์กร ชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์ CIPP Model พบว่าในระดับจังหวัด
ด้านบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด (Context) อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) อยู่ในระดับมาก กระบวนการหรือการด�าเนินงานขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด ผลผลิตและการประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Product) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลกระทบ และการน�าไปใช้ขยาย
การด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Impact) อยู่ในระดับมากที่สุด ในระดับอ�าเภอ ด้านบริบท
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ (Context) อยู่ในระดับมาก ปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) อยู่ในระดับมาก กระบวนการ หรือการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (Process) อยู่ในระดับมาก มีผลผลิตและการประเมินผล การด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (Product) อยู่ในระดับมาก และผลกระทบและการน�าไปใช้ในการขยายการด�าเนินงานตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Impact) อยูใ่ นระดับมาก ในระดับหน่วยงาน/องค์กร มีปจั จัยน�าเข้าในการด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) อยู่ในระดับมากที่สุด กระบวนการหรือการด�าเนินงานขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) อยู่ในระดับมาก มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กร/หน่วยงาน (Product) อยู่ในระดับมาก ในระดับชุมชน มีด้านปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) อยู่ในระดับมาก มีกระบวนการหรือการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในชุมชน
(Product) อยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า หน่วยงานมีผลการด�าเนินงานตาม ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
ของชาติ และมีการส่งผ่านจากแผนแม่บทฯ สู่นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกรม กอง จังหวัด อ�าเภอ หน่วยงาน/
องค์กร และชุมชนตามล�าดับ แนวดิ่งจากบนลงล่าง Top-Down Approach แนวราบ Horizontal Approach และ
จากล่างขึน้ บน Bottom-Up มีการประสานภาคีเครือข่ายในการขับเคลือ่ นและส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันอีกทัง้ ในระดับ
กระทรวง ทบวง กรมจังหวัด อ�าเภอ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เป็นผู้ให้นโยบายวางแผน
๑๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (๒๕๖๔). รายงานประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์. นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นต์ติ้ง กรุป จ�ากัด.
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ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานในระดับจังหวัด และทุกหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นเครือข่าย
ระดับจังหวัด มีแผน นโยบาย และโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปปัจเจก และมีการประสานแผนนโยบาย
และโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ป็นภาคีเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ทุกหน่วยงาน/องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นเครือข่ายระดับภาคและจังหวัด มีระบบกลไกการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมฯ
ภายในหน่วยงานของตนในรูปแบบ Systematic Model และระบบการบริหารจัดการทางวิชาการองค์ความรู้
การวิจยั การพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม มีหลักสูตร แต่ยงั ไม่มเี จ้าภาพหลัก และฐานข้อมูลยังไม่มกี ารบูรณาการ
ร่วมกัน ระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่าง ๆ ยังไม่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ซึ่งการประเมินผล
ความส�าเร็จโครงการยังเป็นรูปแบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารทีห่ น่วยงานวางแผนไว้ในแต่ละปี
มีลักษณะเป็นปัจเจก ขาดการเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ ของภาคีเครือข่ายทุกระดับชั้น และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงผล
การด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายทีเ่ ป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ปรากฏเด่นชัด งบประมาณ บุคลากร รวมทัง้ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ ยังไม่มีเฉพาะกิจ งบด�าเนินการแฝงอยู่ในงบประมาณประจ�าปีของกระทรวง
ทบวง กรม จังหวัด อ�าเภอ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าให้ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าของการ
ใช้งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม มีภาคีเครือข่ายทีม่ าจากหน่วยงาน/องค์กร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ระดับจังหวัด
อ�าเภอ หน่วยงาน/องค์กร ชุมชน แต่ละหน่วยงานจะมีแผน นโยบายและโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ทั้งใน
รูปปัจเจก และมีการประสานแผนนโยบาย และโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่าย มีความร่วมมือระหว่างผู้น�าระดับจังหวัดและอ�าเภอ องค์กร/หน่วยงาน และชุมชน
มีลกั ษณะทีห่ ลากหลาย และแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่ และจ�านวนของเครือข่ายขึน้ อยูก่ บั จ�านวนหน่วยงาน
องค์กรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ความร่วมมือ มีการประเมินผลเป็นเชิงปริมาณ ส่วนการประเมินผลความร่วมมือของ
เครือข่ายในเชิงคุณภาพยังไม่ปรากฏ และผู้น�าทุกระดับเป็น Key person ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนของผู้น�าขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถเฉพาะ บุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในระดับจังหวัดและอ�าเภอ
ยังไม่ปรากฏเด่นชัดเรื่องการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ส่วนมากเป็นการ
ด�าเนินงาน/โครงการเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการด้านคุณธรรม
ร่วมกัน เช่น งานประเพณีและวัฒนธรรมที่จังหวัดเลย จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นต้น จึงยังไม่สามารถบรรลุผลตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ�ากัดที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน พบว่า ระดับจังหวัด
และระดับอ�าเภอ ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ด้านบริบทที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม (Context) ทัง้ ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ปัญหาด้านประสิทธิภาพของปัจจัยน�าเข้า ในการ
ด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) ได้แก่ ด้านศักยภาพและการปรับเปลี่ยนของบุคลากร
ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ปัญหาการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติยังไม่ทั่วถึงทุกภาคส่วน ปัญหา
ด้านกระบวนการหรือการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) ให้ไปสู่กระบวนการ
ที่มีมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่มีปัญหาต่อการตีความเป็นรูปธรรม และปัญหาด้านผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (Output/Outcome) ที่ยังมีสัดส่วนการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในบางด้านน้อย ได้แก่ วินัย
สุจริต และยังไม่เป็นผลผลิตขนาดใหญ่ในภาพรวมของจังหวัดและอ�าเภอ รวมทัง้ ขาดตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นภาพขนาดใหญ่ของ
จังหวัด และอ�าเภอด้วย ระดับองค์กร/หน่วยงาน ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในเรือ่ งของปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ของปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) ได้แก่ ปัญหาด้านความร่วมมือ
ของผูน้ า� และโอกาสในการเป็นเครือข่ายคุณธรรมขององค์กร/หน่วยงาน ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ปัญหาการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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นโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยังไม่ทั่วถึง ปัญหาด้านกระบวนการหรือการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) ให้ไปสูก่ ระบวนการทีม่ มี าตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ ปัญหาด้านระบบบริหารจัดการ
ด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ระดับชุมชน ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในเรือ่ งของปัญหา
ด้านประสิทธิภาพของปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) ได้แก่ ปัญหา
ความร่วมมือของคนในชุมชน และการดึงศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรม ความไม่เท่าเทียมด้านงบประมาณ ปัญหา
การด�าเนินงานขับเคลือ่ นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ด้านการขยายภาคีเครือข่ายชุมชนต้นแบบ (Process)
ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงาน จากการวิเคราะห์ CIPP Model ข้อมูล
เชิงปริมาณ ระดับจังหวัด ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ได้แก่ ด้านบริบททีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด (Context)
ด้านปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) และกระบวนการหรือ
การด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
ถึงสูงมากกับผลผลิตและการประเมินผล การด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Product)
ในระดับอ�าเภอ ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ได้แก่ ด้านบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ (Context)
ด้านปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) กระบวนการหรือการด�าเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงถึงสูงมากกับผลผลิตและ
การประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Product) ในระดับองค์กร/หน่วยงาน
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input)
กระบวนการหรือการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับสูงถึงสูงมากกับผลส�าเร็จของการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม (Product) ในระดับชุมชน ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Input) กระบวนการหรือ
การด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
ถึงสูงมากกับผลส�าเร็จของการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม (Product) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงาน จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อความส�าเร็จของจังหวัดและอ�าเภอ ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) ได้แก่ บุคลากรที่มีศักยภาพ งบประมาณ
ที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม กระบวนการหรือ
การด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีมาตรฐาน (Process) ระดับองค์กร/หน่วยงาน
ได้แก่ ปัจจัยน�าเข้า (Input) ได้แก่ ศักยภาพผู้น�า ด้านการบริหารจัดการงบประมาณประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
นโยบายและยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ มาตรฐานกระบวนการหรือการด�าเนินงานขับเคลือ่ นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ (Process) ระดับชุมชน ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) ได้แก่ ทุนทางสังคม ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
และความร่วมมือของคนในชุมชน และการดึงศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการงบประมาณ มาตรฐาน
กระบวนการ หรือการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (Process) และบริบทที่เหมาะสม
ในการขยายภาคีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
กล่าวโดยสรุป ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�า การสนับสนุนเชิงโครงสร้างและ
การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ขณะทีป่ ญ
ั หาอุปสรรคคือการขาดงบประมาณ ท�าให้การด�าเนินงาน
ตามแผนแม่บทจึงต้องใช้งบเฉพาะกิจ เป็นโครงการเฉพาะที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากส�านักงบประมาณ เช่น
งบวิจยั หรืองบประมาณในการแก้ปญ
ั หาความยากจน ซึง่ โครงการดังกล่าวส่วนมากอยูใ่ นพันธกิจของหน่วยงานนัน้ ๆ
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคหลักทีแ่ สดงข้อมูลอย่างชัดเจนในผลการประเมินตาม CIPP Model และการรับรูใ้ นวงกว้าง
การท�างานตามล�าดับขั้นของระบบราชการ การขาดบุคลากร ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน และความซ�้าซ้อน

40

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และกรอบแนวทางกระบวนการขับเคลือ่ นแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
(๑) สร้างความเชื่อมโยงในกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างแผนปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และก�าหนดให้ทุกกระทรวงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และก�าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นหรือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บรรจุไว้จดั สรรงบประมาณเฉพาะกิจด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขับเคลือ่ น หรือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับกระทรวง ในการขอตัง้
งบประมาณประจ�าปีของแต่ละกระทรวงจากส�านักงบประมาณ
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบเครือข่ายดิจิทัล
โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก สร้างระบบติดตามประเมินผลให้ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม มีฐาน
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
(๓) ก�าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการ
องค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม และฐานข้อมูลสถิติ ระดับกระทรวง และภูมิภาค
โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
(๔) ปรับปรุงมาตรฐานตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ให้เป็นรูปธรรม
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ มีหน่วยงานกลางในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีตัวชี้วัดกลาง และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบท
ในภูมิภาคหรือท้องถิ่น พัฒนาหลักเกณฑ์แบบอย่างด้านคุณธรรมในระดับนานาชาติร่วมกับประชาคมอาเซียน
เชิงระบบ (Systematic Model) และ ผลลัพธ์ (Product) หรือใช้ตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสากลในการขับเคลื่อน
และส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จ
(๕) ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการวางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน
รุ่นใหม่
(๖) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการ ศักยภาพทางวิชาการ และพัฒนาบุคลิกภาพผู้น�าทุกระดับที่ทา� หน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จัดให้มีระบบประเมิน
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๗) ส่งเสริมการน�าหลักศาสนา ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้ามาในโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
อย่างต่อเนือ่ ง และขยายผลจากจังหวัด อ�าเภอ องค์กร/หน่วยงาน ชุมชนต้นแบบเพือ่ ขยายผลสูจ่ งั หวัด อ�าเภอ องค์กร/
หน่วยงาน และชุมชน
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๓.๒ สาระส�าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
“...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา
และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา
ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน
ประสานประโยชนกนั ใหงานทีท่ าํ สําเร็จผล ทัง้ แกตน แกผอู นื่ และแกประเทศชาติ ประการทีส่ าม คือ การทีท่ กุ คน
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่
คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล
หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจ
ของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได…”
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ความตอนหนึ่งในพระราชด�ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎร
ตลอดไป”
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปฐมบรมราชโองการในการออกมหาสมาคม
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คุณธรรมเป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ที่เป็นการท�าความดี หรือท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ หรือสังคมส่วนรวม จึงเป็นเรือ่ งทีป่ รากฏให้เห็นในพฤติกรรม/การกระท�าของมนุษย์ และเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนควร
พยายามรักษาเพื่อด�ารงคุณค่านี้ ด้วยการควบคุมความคิดและการกระท�าให้อยู่ในกรอบของความดี ที่สามารถก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เป็นการฝกฝนพัฒนาจนเป็นทักษะชีวิต (Soft Skills) ที่มีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ
ก็จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณธรรม ปัจจัยที่ช่วยท�าให้
องค์กรประสบความส�าเร็จ ขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่เป็นปัจจัยผลักดันส�าคัญให้เกิดการพลิกโฉมประเทศ และช่วย
ส่งผลดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)๑๖ เห็นว่าทักษะชีวิตที่มีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ
เป็นทักษะส�าคัญที่ช่วยท�าให้มนุษย์สามารถรับมือกับสถานการณ์โลกที่พลิกผันของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(Artiﬁcial Intelligence) และหุน่ ยนต์ (Robot) ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ทั้งเรื่องความจริงใจในพฤติกรรมหรือการแสดงออก (Creditability and Authenticity) จากการ
ด�าเนินชีวิตอย่างมีเข็มทิศคุณธรรม (Moral Compass) มีความคงเส้นคงวาและความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีคุณธรรม
๑๖ World Economic Forum, WEF. (2019). 7 skills every leader needs in times of disruption [Internet] 2020. [cited 2020 Sep

20]; Available from: https://www.weforum.org/agenda/2019/04/7-skills-every-leader-needs-in-times-of-disruption/
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ความซื่อตรง (Integrity) ความเห็นอกเห็นใจผู้คนรอบข้าง (Empathy) ความตระหนักต่อความส�าคัญ/เร่งด่วน
(Urgency) ต่อการแสดงออกดังกล่าว รวมถึงทักษะชีวติ อืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระบบคิดทีท่ า� ให้เห็นความซับซ้อนของโลกปัจจุบนั
จนสามารถมองไปข้างหน้าได้ การสื่อสาร (Communication) ในทิศทางเชิงบวก และน�าสู่การสร้างความร่วมมือ
(Collaboration) ทักษะชีวิต (Soft Skills) ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติส�าคัญที่ช่วยให้บุคคลไม่เป็นเพียงแรงงาน
ปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับปัจจัยกายภาพที่ใช้ในการผลิตประเภทอื่น เช่น ที่ดิน อาคาร หรือ
เครือ่ งจักร เป็นต้น หากสามารถเป็นทุนมนุษย์ หรือทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ พร้อมทัง้ ความรู้
ทักษะ และคุณธรรม ปัจจัยที่ช่วยท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ ขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ และเป็นปัจจัยผลักดัน
ส�าคัญให้เกิดการพลิกโฉมประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้นา� หลักธรรมในทุกศาสนาทีต่ า่ งสอนให้มนุษย์ทกุ คนเป็นคนดี
มีคุณธรรม ในการรักษาสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก�าหนดเป็นคุณธรรมทีพ่ งึ ประสงค์สา� หรับสังคมไทยเพือ่ น�าสูค่ วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ในการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ อันเป็นแผนสืบเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ ประกอบด้วย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งครอบคลุมความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ขยายความได้ดังต่อไปนี้
พอเพียง: เป็นค�าที่มาจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง เป็นหลักในการด�ารงชีวิตอย่าง
พอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบและรอบด้าน
และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตภัยต่าง ๆ ได้
วินัย: ปฏิบัติตนตามกติกาจรรยาบรรณวิชาชีพ ขององค์กรและสังคม ตามหน้าที่พลเมืองดี และเคารพ
กฎหมาย ตลอดจนป้องกันและรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สุจริต: มีความซือ่ สัตย์ ซือ่ ตรง ยึดมัน่ ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่สนับสนุน
ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมพร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
จิตอาสา: การให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาเหล่านั้นและของสังคม
กตัญญู: ส�านึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถาบันองค์กร
และผู้มีพระคุณ นับตั้งแต่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็นสิ่งของ อาจเป็นการกระท�า
หรือความจริงใจ บนหลักพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม
การส่งเสริมคุณธรรมถึงแม้จะสามารถส่งเสริมหรือสร้างให้เกิดขึน้ ได้ในระดับปัจเจกบุคคลหรือมนุษย์แต่ละคน
โดยตรง แต่หากจะให้เกิดการพลิกโฉมทางสังคมจะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางสังคม โดยการกล่อมเกลา
ทางสังคมควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนตามพระราชด�ารัสของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ระเบิดจากข้างใน” และหลีกเลี่ยงการสั่งการจากระดับบนสู่ล่าง (Top-Down)
รวมถึงการด�าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดกลไกหรือระบบสังคม ทั้งกระบวนการบ่มเพาะภายในจิตใจ
ในทุกช่วงวัยของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา การปลูกฝังเรียนรู้ในระบบครอบครัวและระบบการศึกษา
ทีไ่ ม่ได้เป็นระบบการเรียนรูด้ ว้ ยการถ่ายทอดจากผูส้ อนสูผ่ เู้ รียนอันเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียว แต่เป็นการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์หลายทิศทาง เป็นกิจกรรมการปฏิบัติของผู้เรียนรู้ได้มาร่วมกันสะท้อน
การมีคุณธรรม จนเป็นการเรียนรู้แบบน�าตนเอง (Self-Direct Learning) รวมทั้งการฝกฝนและพัฒนาต่อเนื่อง
ในระบบการท�างาน การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรม
ในระดับบุคคล จากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิด หรือค่านิยม หรือการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับ
ปัจเจกบุคคล เป็นระบบคิดที่ไม่เพียงการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์หรือคิดเป็น ยังรวมการคิดถึงคุณค่าและความหมาย
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ของการด�ารงอยู่ของชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนโดยคุณธรรมที่แสดงออกจากพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิตของเขา
เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม นับตั้งแต่สังคมหน่วยที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว หรือขยายใหญ่ขึ้นเป็นหน่วยงาน/
องค์กร ตลอดจนชุมชน ก็ควรมีการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพือ่ การขับเคลือ่ นและ
ส่งเสริมคุณธรรม เป็นกลไกทางสังคมที่คอยก�ากับ/เตือนสติปัจเจกบุคคลให้ตระหนักหรือระมัดระวังการแสดงออก
ในพฤติกรรม ไม่เป็นเพียงการแสดงออกถึงการมีคุณธรรมเฉพาะบุคคลหรือบางคน แต่เป็นกติการ่วมในสังคม
ก่อให้เกิดเป็นกระแสหรือพฤติกรรมของคนในสังคมที่แสดงออกร่วมกัน (Collective Behavior) เป็นการสร้างกลไก
ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมให้เกิดขึ้น ท�าให้เกิดการด�าเนินชีวิตที่สะท้อนการมีคุณธรรมได้อย่างเป็น
ระบบทีม่ คี วามยัง่ ยืน และทีสี่ า� คัญทัง้ สามกระบวนการข้างต้น ยังเป็นการด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในลักษณะคูข่ นาน
อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สามารถสร้างความร่วมมือภายในสังคมในการ
แก้ปัญหาวิกฤติและเหตุการณ์พลิกผันต่าง ๆ ที่ก�าลังเผชิญในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนการพัฒนา
เชิงประเด็น ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) โดยมี
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นับเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของ
ประเทศ ท�าให้ “คุณธรรม” ได้ถูกน�าไปพูด อภิปราย ถกเถียง และร่วมกันส่งเสริมจากทุกภาคส่วนที่ต่างเห็นคุณค่า
และความส�าคัญ การส่งเสริมคุณธรรมจึงเป็นประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจากแผนแม่บทฯ ให้เกิดการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทุกมิติ
ทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และสร้างสังคมไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
และน�าพลังบวกมาร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤติและเหตุการณ์พลิกผันต่าง ๆ ที่ก�าลังเผชิญในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้น
ในอนาคต แผนปฏิบัติการฯ นี้ จึงเป็นการถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นหลัก๑๗ และบางส่วนของประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๓) และแผนแม่บท
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม (๔) และประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (๖) เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นคุณค่าหลักและน�าการพัฒนา พร้อมไปกับการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นหลักน�าทางและ
หลักคิดในการด�ารงชีวิตและการพัฒนาให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในสังคมไทย

๑๗ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวมและเป้าหมายแต่ละด้าน รวมถึงแผนย่อย และแนวทางการพัฒนาเป็นไปตามที่ก�าหนด

ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๐) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็นหลัก และบางส่วนของ (๑๑) ประเด็น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๕) ประเด็นพลังทางสังคม ตลอดจน (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้จัดท�า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) นอกจากเพือ่ เป็นเครือ่ งมือส�าหรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม และประเด็นที่ ๒๑ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติและบริหารการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลา
ที่ก�าหนดแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ
๑) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/
การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
๒) เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐ พัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
๓) เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด
คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทย
อยูร่ ว่ มกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีวถิ วี ัฒนธรรม
ไทยทีด่ งี าม มีคณ
ุ ธรรมเป็นคุณค่าหลักน�าการพัฒนา ให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้รบั การพัฒนาอย่างสมดุล ทัง้ ด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น มีการด�ารง
ชีวิต วิถีชุมชน และการด�าเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความร่วมมือแก้ไขวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์พลิกผันอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนปฏิบัติการที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง โดยมีเป้าหมายค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ คือ
๑) เปาหมาย
คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทย
อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒) ค่าเปาหมาย
(๑) ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากข้อมูลปีฐาน คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)
(๒) หน่วยงานภาครัฐน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน
มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากข้อมูลปีฐาน คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)
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๓) ตัวชี้วัด
(๑) ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
โดยดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ เป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมือและส�ารวจ
สถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประการ ใน ๖ ภูมิภาค โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)๑๘
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
(๒) หน่วยงานภาครัฐน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน
มีค่า ITA เพิ่มขึ้น
๓.๒.๓ แนวทางการด�าเนินการ/พัฒนา
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
มีแนวทางการด�าเนินการ/พัฒนา สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนระดับที่ ๒ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก�าหนดตัวชีว้ ดั
และค่าเป้าหมายเดียวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การด�าเนินการของแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวม ได้ก�าหนดเป็น ๓ แผนย่อยเพื่อให้การด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติการฯ และสามารถส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ดั ง กล่ า ว โดยมุ ่ ง เน้ น บทบาทของผู ้ น� า องค์ ก ร/ชุ ม ชนเป็ น แบบอย่ า งในด้ า นคุ ณ ธรรมและสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ประกอบด้วย
แผนย่อย ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดี
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
แผนย่อย ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพือ่ การขับเคลือ่ น
และส่งเสริมคุณธรรม
แผนย่อย ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ดังแสดงภาพความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กับแผน ๓ ระดับ ในภาพที่ ๕

๑๘ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (๒๕๖๕). การพัฒนาเครื่องมือและส�ารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประการ

ใน ๖ ภูมิภาค. รายงาน.
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

มีคา ITA เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ภายในป พ.ศ. 2570 จากขอมูลปฐาน (พ.ศ. 2565)

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2570 จากขอมูลปฐาน (พ.ศ. 2565)
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ภาพที่ ๕ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โดยมีเป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนย่อย (ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์) แนวทางการพัฒนา และกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ
ของแต่ละแผนย่อย ดังนี้
๓.๒.๓.๑ แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/
การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมคุณธรรม/ความดี ตลอดจนการปรับเปลีย่ น
วิธีคิด กรอบคิด หรือค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม ที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสร้าง ในแผนย่อยที่ ๑
ครอบคลุมถึง
- พืน้ ทีท่ างกายภาพทีเ่ ป็นคุณภาพชีวติ นับตัง้ แต่สภาพแวดล้อม ดิน น�า้ อากาศ
ที่เกื้อกูลต่อชีวิต ธรรมชาติรื่นรมย์ มีแหล่งอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพเกื้อกูลต่อสุขภาพ รวมถึงอาคารสถานที่
ที่มั่นคง ปลอดภัย และเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่เหมาะกับการท�ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
- พืน้ ทีท่ างสังคม เป็นพืน้ ทีข่ องการปฏิสมั พันธ์ การปฏิบตั ติ นเพือ่ สะท้อนการ
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อตกลงภายในครอบครัวและ/หรือชุมชน มาตรการ/นโยบาย/เจตนารมณ์ของหน่วยงาน
และจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ เป็นการ
สร้างประสบการณ์ร่วมจากการด�าเนินการตามข้อตกลงหรือท�ากิจกรรม ท�าให้เกิดความรับรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่า
ของการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี ทีเ่ ปดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้สะท้อนการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของตน ทัง้ ทีเ่ ป็นกิจกรรมภายในหน่วยงาน เช่น การประหยัดพลังงานและทรัพยากร
การจัดการขยะต้นทางและ Zero Waste การสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกป่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแสดงออกและ
ส่งต่อคุณค่าของวันส�าคัญต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานเข้าร่วม การท�าบุญเดือนเกิด และกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์นอกหรือระหว่างหน่วยงาน เช่น โครงการครอบครัวอบอุน่ ค่ายเยาวชนสมานฉันท์
ค่ายเยาวชนคนดี การแข่งขันกีฬา เป็นต้น
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี ทีด่ า� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง และ/
หรือเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงสู่การสร้างประโยชน์เพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
จากชุมชนคุณธรรม เป็นต้น
๑) เปาหมาย/ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ระดับแนวทางการด�าเนินการ/พัฒนา
เปาหมาย
เปาหมายที่ ๑
ประชากรมีกิจกรรมการปฏิบัติตน
ที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ ๒
เครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความ
สามารถในการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด
จ�านวนประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเปาหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
จากข้อมูลปีฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)

จ�านวนเครือข่ายทางสังคม
มีขีดความสามารถในการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ค�าอธิบายตัวชี้วัด:
๑. ตัวชีว้ ดั เป้าหมายที่ ๑ ถ่ายทอดจากเป้าหมายและตัวชีว้ ดั แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูล
และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕๑๙ และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นค่าตั้งต้น (Baseline)
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการประเมินผลจากการส�ารวจความคิดเห็นประชากรในช่วงอายุระหว่าง ๑๓ - ๖๐ ปี
จากชุดค�าถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีกจิ กรรมการปฏิบตั ติ นทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการมีทศั นคติและค่านิยมทีม่ จี ติ สาธารณะ
และการประพฤติปฏิบตั ติ นตามบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคม นอกจากนี้ ยังสามารถน�าข้อมูลจากกลไกระบบเครดิตสังคม
ในแผนย่อยที่ ๒ ที่ได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ มาเป็นข้อมูลปีฐาน เพื่อบรรลุค่าเป้าหมายในปีต่อมา
ได้อีกทางหนึ่ง
๒. ตัวชีว้ ดั เป้าหมายที่ ๒ เพือ่ ยกระดับคุณภาพขององค์กร ชุมชน อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม ไปสูม่ าตรฐาน
ด้านคุณธรรม ที่มีขีดความสามารถในการให้ค�าปรึกษา และการขยายผลองค์ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
ต่อสังคมให้เกิดการแพร่หลาย โดยมีจ�านวนชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นระดับ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นข้อมูล
ปีฐาน เพื่อเป็นค่าตั้งต้น (Baseline)
๒) แนวทางการพัฒนา มี ๖ แนวทาง และ ๑๐ ชุดโครงการเพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานตามเป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑
แนวทางการพัฒนา
ชุดโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพ หน่วยงานทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างพื้นที่และสนับสนุน
แวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี
คุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
ทั้งการสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่กายภาพที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรม และการสร้างพื้นที่สังคมให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน (๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ให้คุณธรรมเป็นคุณค่าหลัก (Core Values) ของสังคม
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ในการด�าเนินชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตั้งแต่ระดับ
คุณธรรม อาทิ โรงเรียน
ครอบครัว จนถึงระดับภาพใหญ่ของพื้นที่ เช่น
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
เมืองคุณธรรม หรือจังหวัดคุณธรรม (MORAL CITY)
พลังบวร อ�าเภอคุณธรรมและ
และการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ทั้งในระดับครอบครัว
จังหวัดคุณธรรม
ชุมชน/องค์กร ทุกภาคส่วน และการขับเคลื่อนชุมชน
(๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ ในมิติ กระทรวงวัฒนธรรม/
องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม และโครงการคุณธรรม
ด้านคุณธรรม
ส�านักงานพระพุทธ
ตลอดจนการสร้างพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ทั้งสื่อกระแสหลัก
ศาสนาแห่งชาติ/องค์กร
และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรม
ในการด�าเนินชีวิต รวมทั้งการขยายผลต้นแบบที่ดี
ที่มีการด�าเนินการอยู่แล้วเดิม ทั้งจากรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม องค์กรธุรกิจคุณธรรมตามแนวทาง
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริม
ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการน�า
คุณธรรมมาสร้างความร่วมมือกันในชุมชนเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน
ตลอดจนการสร้างวิถีชีวิตพอเพียงในระดับชุมชน
๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๖๕). การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕. สืบค้นเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕, จาก https://www.m-culture.go.th/admindevelop/ewt_dl_link.php?nid=341
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แนวทางการพัฒนา
ชุดโครงการ
(๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการ
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรม ที่มีพฤติกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อให้เป็นแบบ
อย่างทางสังคม
(๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/
ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
(๓) ชุดโครงการส่งเสริมสถาบัน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมให้สถาบันศาสนา
ศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชน
เป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วย
และขับเคลื่อนคุณธรรมด้วย
พลังบวร ๑ ชุมชน ๑ สถาบันศาสนา โดยมีองค์กร
พลังบวร (บ้าน-วัด/ศาสน
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมประสานพลังบวรในการจัด
สถาน-โรงเรียน/ราชการ)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน�าสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ชุดโครงการพัฒนาขีดความ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้าง สามารถของชุมชน องค์กร
อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วยการต่อยอดชุมชน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
ด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
สู่การสร้างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมด้วยกระบวนการผลิต
จ�าหน่ายอย่างมีคุณธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชุมชน อันเป็นการสร้างประโยชน์เพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�า
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการน�าคุณธรรม
คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
การปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และวิกฤติโรคอุบัติใหม่ ด้วยการน�าคุณธรรม ๕ ประการ
มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับ
(๒) ชุดโครงการส่งเสริมการน�า
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน มาสู่การ
คุณธรรมเพื่อป้องกันและ
ปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ภัยธรรมชาติ และวิกฤติ
โรคอุบัติใหม่
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมกลไก
ชุมชน
ของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยง เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง
ให้กับครอบครัวและชุมชน ให้เกิดรูปแบบการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เป็นรูปธรรม
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนท้องถิ่น
ให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง และน�าไปสู่โมเดลครอบครัว
พลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง
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หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงวัฒนธรรม/
ส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
ส�านักนายกรัฐมนตรี/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงวัฒนธรรม/
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

หน่วยงานทุกภาคส่วน

ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์/
กระทรวงวัฒนธรรม

๓) กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการในแผนย่อยที่ ๑
การด�าเนินงาน/การติดตามประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
๑) ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบบริหาร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดย ร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรมบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด
๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันศาสนาในพื้นที่แสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางชุมชน
หรือสถาบันศาสนาของชุมชนและขับเคลื่อนพลังบวรในชุมชน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานพลังบวร เช่น จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม สมทบชุดโครงการ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
คุณธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอื่น ๆ เป็นต้น
๓) การก�าหนดให้มีการจัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์
และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ โดยน�าเสนอตัวอย่างการมีคุณธรรม และ/หรือการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจ รวมทั้งการเห็นคุณค่าการแสดงออกในการมีคุณธรรม
๔) การน�าโครงการของแผนย่อยที่ ๑ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลังการประกาศแผน
๕) การน�าโครงการ ภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๑ ข้างต้น บรรจุในแผนปฎิบัติ
ราชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ
๖) ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๑ ข้างต้น
๗) รายงานผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร
และผลการด�าเนินโครงการ ในรายงานผลการด�าเนินงานปฏิบัติราชการประจ�าปี
ของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ประจ�าปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๘) รายงานผลการด�าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ
๙) จัดท�าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อน�าเข้าข้อมูลในระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ต่อไป
๑๐) ก�ากับติดตามการด�าเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๑) ถึงข้อ ๙) และรายงานผลประจ�าปี
ในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรีทราบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- ส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ทุกระดับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
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การด�าเนินงาน/การติดตามประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๑) ทบทวนผลการด�าเนินการในกิจกรรมข้อ ๑) ถึงข้อ ๖) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อน�าเสนอมาตรการหรือนโยบาย และโครงการ
น�าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๑๒) การน�าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
ประจ�าปี ที่ได้รับการทบทวน เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
หลังการประกาศแผนฉบับปรับปรุง
๑๓) การน�าโครงการบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ/หรือ
แผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ
๑๔) ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๑ ข้างต้น
๑๕) รายงานผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร
และผลการด�าเนินโครงการ ในรายงานผลการด�าเนินงานปฏิบัติราชการประจ�าปี
ของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ประจ�าปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๑๖) รายงานผลการด�าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๗) จัดท�าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อน�าเข้าข้อมูลในระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมทุกระดับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

๑๘) ก�ากับติดตามการด�าเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๑๑) ถึงข้อ ๑๗) และรายงานผล
ประจ�าปีในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
ด�าเนินกิจกรรมตามวงรอบ ตั้งแต่ข้อ ๑) ถึงข้อ ๑๘) ในลักษณะนี้จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ทั้งการด�าเนินการ การติดตาม
ประเมินผลระดับกิจกรรม โครงการ และภาพรวม ตลอดจนการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ และการจัดท�า
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณต่อมา

๓.๒.๓.๒ แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก
เพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพือ่ การขับเคลือ่ น
และส่งเสริมคุณธรรม ทีช่ ว่ ยให้ทกุ ภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐ เข้ามาร่วมขับเคลือ่ นการส่งเสริมคุณธรรมในแผนย่อยที่ ๒
ครอบคลุมถึงกฎหมาย โครงการ มาตรการ และนโยบายภาครัฐ ทีเ่ ป็นกลไกกระตุน้ หรือสร้างแรงจูงใจ ให้ทกุ ภาคส่วน
เข้ามาร่วมขับเคลือ่ นการส่งเสริมคุณธรรม ให้หน่วยงานภาครัฐน้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถวี ฒ
ั นธรรมไทยทีด่ งี ามในการบริหารองค์กร และสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สว่ นรวม
ด้วยการน�าคุณธรรมมาแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม
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๑) เปาหมาย/ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ระดับแนวทางการด�าเนินการ/พัฒนา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจาก
เปาหมายที่ ๑
เครือข่าย/องค์กรที่ร่วมกันท�ากิจกรรม ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรม
สาธารณะเพิ่มขึ้น เช่น การมีส่วนร่วม
สาธารณะเพิ่มขึ้น
ของเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ติดตามและตรวจสอบโครงการของรัฐ
หรือตรวจสอบจริยธรรมของผู้บริหาร
ฝ่ายการเมือง เป็นต้น
จ�านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคม
เปาหมายที่ ๒
ที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม
องค์กรเครือข่ายทางสังคม
ที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริม
(Social Credit) เพื่อรองรับ
คุณธรรมเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมคุณธรรม
จ�านวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA
เปาหมายที่ ๓
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
หน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ค่าเปาหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
จากข้อมูลปีฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)

ค�าอธิบายตัวชี้วัด:
๑. ตัวชีว้ ดั เป้าหมายที่ ๑ เป็นตัวชีว้ ดั ของเป้าหมายและตัวชีว้ ดั แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๕
พลังทางสังคม คือดัชนีทุนทางสังคม โดยใช้จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะ
เป็นตัวแทนดัชนีทุนทางสังคม โดยเป็นกิจกรรมที่ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม อาทิ
การรณรงค์ตอ่ ต้านทุจริตหรือวันส�าคัญต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมทีอ่ งค์กรจัดขึน้ หรือมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมสาธารณะ
ของหน่วยงานอื่น ๆ จากรายงานสรุปผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รวบรวมข้อมูลพบว่า
มีจ�านวนองค์กรชุมชนที่ท�ากิจกรรมสาธารณะ/ภาคธุรกิจเอกชนและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนมีจ�านวนเพิ่มขึ้น
แสดงให้เห็นตัวชี้วัดดังกล่าวสถานะบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมากกว่าค่าเป้าหมาย
๒. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ๒ ระบบเครดิตสังคมเป็นการให้คุณค่าต่อการท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละองค์กร/พืน้ ที่ เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้คณ
ุ ค่าต่อการท�าความดีตอ่ บุคคล/ชุมชน/องค์กรทีท่ า� ความดี ในรูปแบบ
ตัวเงินและไม่มีตัวเงิน หรือผลตอบแทนอื่น ๆ ตลอดจนการยกย่องเชิดชู โดยมีหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมที่ใช้ภายในองค์กร/ชุมชน อาทิ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ธนาคารความดี การให้เครดิตความดีในการรับคน
เข้าท�างาน ตัวชีว้ ดั เป้าหมายนี้ จึงเป็นตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาระบบ โดยน�าข้อมูลจ�านวนองค์กรเครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาระบบ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเป็นข้อมูลปีฐาน เพื่อเป็นค่าตั้งต้น (Baseline)

๒๐ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๖๔). รายงานสรุปผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓.

สืบค้นเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, จาก http://nscr.nesdc.go.th/nscr_report/
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๓. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ๓ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารงาน หรือเกิดจากการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีภมู คิ มุ้ กัน พร้อมทัง้ หลักความรูแ้ ละคุณธรรมมาปฏิบตั งิ าน โดยมีแผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
มีจ�านวนเพิ่มขึ้น
๒) แนวทางการพัฒนา มี ๔ แนวทาง และ ๖ ชุดโครงการเพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานตามเปาหมายของแผนย่อยที่ ๒
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในทุกช่วงวัยโดยน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบททางสังคมไทย การศึกษาและพัฒนากลไก
ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ให้เป็นเครื่องมือ
หรือระบบแพลตฟอร์มในการน�าเข้าข้อมูลการบันทึก
การท�าความดีของบุคคล ตั้งแต่ในเด็กปฐมวัยจนถึง
ผู้สูงอายุ เป็นฐานข้อมูลระบบคุณธรรมของสังคมไทย
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
การท�าความดี และเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการ
เข้ามาหนุนเสริมและสร้างประโยชน์สังคมร่วมกัน
จากระบบเครดิตสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรม
และระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
หรือระหว่างองค์กร/ชุมชน เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
แห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทุนทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนสังคมจากภาคีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัด
ในทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด
อันเป็นการท�างานภายในหรือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน
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ชุดโครงการ
ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิต
ทางสังคมให้เป็นเครื่องมือ
เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนา
(๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบ
และการเสริมสร้างขีดความ สังคมและความมัน่ คง
สามารถของกลไกเพื่อการ ของมนุษย์
ขับเคลื่อนและส่งเสริม
คุณธรรมบนฐานชีวิต
วิถีใหม่
(๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลไกขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
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แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนากลไกให้หน่วยงาน
ภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีการจัดท�าแผนที่เดินทาง
(Road Map) โดยก�าหนดระยะเวลา และเป้าหมาย
ตลอดจนการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ของหน่วยงานตลอดระยะเวลาของแผนที่เดินทาง
ที่ชัดเจน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) น�ากิจกรรมที่ได้รับการประเมิน ได้แก่
การสร้างวัฒนธรรมสุจริต (Integrity Culture) และ
การปฏิบัติงานสุจริต (Work Integrity) ให้ความส�าคัญ
ด้านคุณธรรมในระดับผู้น�าองค์กร อาทิ การแต่งตั้ง
กรรมการ หรือ ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ โดยให้ความ
ส�าคัญกับองค์ประกอบในมิติด้านคุณธรรมมาใช้ในการ
พิจารณาด้วย โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรมาสู่สุจริตหรือความซื่อตรง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีเป้าหมายการพัฒนาด้านคุณธรรม
ที่ชัดเจน เป็นพลังในการพัฒนาด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยการพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม
เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ทางสังคมด้วยมิติความดี ด้วยการส่งเสริมระบบเครือข่าย
ทางสังคมคุณธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การสื่อสารข้อมูล
และการเผยแพร่รูปธรรมความส�าเร็จของการขับเคลื่อน
คุณธรรม โดยบูรณาการการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน
ในสังคมให้สามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ในรูปแบบวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ชุดโครงการ
(๑) ชุดโครงการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม
ตามหลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงามอย่างเป็นระบบของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคสู่องค์กร
คุณธรรม
(๒) ชุดโครงการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม
ตามหลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงามอย่างเป็นระบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่องค์กรคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม
ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัด
ความดี

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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๓) กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการในแผนย่อยที่ ๒
การด�าเนินงาน/การติดตามประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
๑) พัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ให้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย อาทิ ธนาคารความดี นวัตกรรมสังคมแบบเปดโดยภาครัฐ:
“คนดีมีที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” เป็นต้น
๒)

๓)
๔)

๕)
๖)

๗)
๘)
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หน่วยงานรับผิดชอบ

- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ามาตรการ/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐปฏิบัติราชการบนพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการ
ของหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย พัฒนาระบบราชการ
ที่ดีงาม โดยน�าแนวทางดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายองค์กรภาครัฐให้เกิดการยกระดับ
การด�าเนินงานชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
การเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
จัดการของหน่วยงานภาครัฐจากผลงานวิจัย สู่ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การทุจริตแห่งชาติ
การเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร กระทรวงมหาดไทย
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(SEP) จากชุดโครงการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย สู่ระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (Local Performance Assessment
(LPA) ประจ�าปี
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และขยาย ส�านักงานคณะกรรมการ
บทบาทการด�าเนินงานของ ศปท. ให้เป็นกลไกส�าคัญขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ข้าราชการพลเรือน
ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรคุณธรรมในภาครัฐ
ขยายบทบาทของ “ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” - ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
โดยสนับสนุนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับส�านัก/
- ส�านักงานคณะกรรมการ
กอง ตามกฎหมาย สังกัดกรมการศาสนา รวมทั้งจัดสรรอัตราก�าลังเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตลอดจนการด�าเนินงาน พัฒนาระบบราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
การน�าโครงการของแผนย่อยที่ ๒ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลังการประกาศแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การน�าโครงการภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๒ ข้างต้น บรรจุในแผนปฎิบัติ
ราชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม โครงการ
ของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การด�าเนินงาน/การติดตามประเมินผล
๙) ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๒ ข้างต้น

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๐) รายงานผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร
และผลการด�าเนินโครงการ ในรายงานผลการด�าเนินงานปฏิบัติราชการประจ�าปี
โครงการ
ของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
- คณะอนุกรรมการ
ประจ�าปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณธรรม
ทุกระดับ
๑๑) รายงานผลการด�าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ
๑๒) ก�ากับติดตามการด�าเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๑) ถึงข้อ ๑๑) และรายงานผลประจ�าปี คณะกรรมการส่งเสริม
ในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรีทราบ
คุณธรรมแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๓) พัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ให้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริม
- กระทรวงการพัฒนา
คุณธรรมในสังคมไทย อาทิ ธนาคารความดี นวัตกรรมสังคมแบบเปดโดยภาครัฐ:
สังคมและความมั่นคง
“คนดีมีที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” เป็นต้น
ของมนุษย์
- น�าผลการพัฒนาระบบเครดิตสังคมในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพัฒนาต่อเนื่องด้วยการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ในการท�าหน้าที่ดูแลระบบเครดิตสังคมทั้งระบบ ภายใต้
การก�ากับดูแลของส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ตามระเบียบการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และการจัดสรรอัตราก�าลังและ
งบประมาณ เพื่อด�าเนินการดูแลระบบเครดิตสังคม (Social Credit) : ธนาคาร
ความดี โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลบล็อกเชน (Block Chain) มาประยุกต์ ให้ขยาย
ทั่วทั้งประเทศ
- การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการขยายจ�านวนผู้เข้ามาบันทึกข้อมูลและผู้สนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐ
๑๔) การก�าหนดให้หน่วยงานที่ด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดท�า
ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
และน�าเข้าข้อมูลในระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
๑๕) ทบทวนผลการด�าเนินการในกิจกรรมข้อ ๑) ถึงข้อ ๑๔) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
เพื่อน�าเสนอมาตรการหรือนโยบาย และโครงการ น�าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๑๖) การน�าโครงการของแผนย่อยที่ ๒ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ ที่ได้รับการทบทวน เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) หลังการประกาศแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๗) การน�าโครงการภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๒ ข้างต้น บรรจุในแผนปฎิบัติ
โครงการ
ราชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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การด�าเนินงาน/การติดตามประเมินผล
๑๘) ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๒ ข้างต้น

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ/คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมทุกระดับ

๑๙) รายงานผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร
และผลการด�าเนินโครงการ ในรายงานผลการด�าเนินงานปฏิบัติราชการประจ�าปี
ของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ประจ�าปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๒๐) รายงานผลการด�าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๑
โครงการ
๒๑) ก�ากับติดตามการด�าเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๑๓) ถึงข้อ ๒๐) และรายงานผล
คณะกรรมการส่งเสริม
ประจ�าปีในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรีทราบ
คุณธรรมแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
ด�าเนินกิจกรรมตามวงรอบ ตั้งแต่ข้อ ๑) ถึงข้อ ๒๑) ในลักษณะนี้จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ทั้งการด�าเนินการ การติดตาม
ประเมินผลระดับกิจกรรม โครงการ และภาพรวม ตลอดจนการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ และการจัดท�า
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณต่อมา

๓.๒.๓.๓ แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้และสนับสนุน ครอบคลุมถึง
- การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และทุกระดับนับตัง้ แต่การศึกษาปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา ของทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระบบการจัดการความรู้ ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายในชุมชน
หรือหน่วยงานของทุกภาคส่วน
- งานวิชาการ ทัง้ ทีเ่ ป็นระบบการจัดการความรูใ้ นภาพกว้างเพือ่ เสริมศักยภาพ
การส่งเสริมคุณธรรม การวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนการเผยแพร่
ที่ช่วยให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในแผนย่อยที่ ๓ ครอบคลุมถึง
กฎหมาย โครงการ มาตรการ และนโยบายภาครัฐ ที่เป็นกลไกกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
ขับเคลือ่ นการส่งเสริมคุณธรรม ให้หน่วยงานภาครัฐน้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในการบริหารองค์กร และสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ด้วยการน�าคุณธรรมมาแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑) เปาหมาย/ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ระดับแนวทางการด�าเนินการ/พัฒนา
เปาหมาย
เปาหมายที่ ๑
ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น

เปาหมายที่ ๒
คนไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต
จากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร
เครือข่ายเพิ่มขึ้น

จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น

ค่าเปาหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
จากข้อมูลปีฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นค่าตั้งต้น (Baseline)

ค�าอธิบายตัวชี้วัด:
๑. ตัวชีว้ ดั เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาโดยศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) โดยใช้เครือ่ งมือแบบส�ารวจต้นทุนชีวติ
เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งออกแบบโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ ประกอบด้วย ๕ พลัง คือ พลังตัวตน
พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ผลการส�ารวจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔๒๑ พบว่า
พลังตัวตน มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ร้อยละ ๗๐.๒๓ และขณะทีพ่ ลังชุมชนมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ร้อยละ ๔๗.๗๖ ซึง่ สะท้อนถึง
พลังชุมชน หรือจิตส�านึกสาธารณะที่อ่อนแอลง
๒. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาทักษะชีวิตในมิติด้านคุณธรรม อาทิ การฝกอบรม การบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้สามารถ
น�าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด�าเนินชีวิต ปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และพัฒนาเป็นบุคคล ชุมชน องค์กร
ระดับต้นแบบ เนื่องจากจ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย
เป็นข้อมูลใหม่ จึงต้องมีรวบรวมข้อมูลจากการด�าเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นข้อมูลปีฐาน

๒๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). ๒๕๖5. รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 และประเด็นคุณธรรมส�าหรับอนาคต.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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๒) แนวทางการพัฒนา มี ๓ แนวทาง และ ๕ ชุดโครงการเพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานตามเป้าหมายของแผนย่อยที่ ๓
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ
ของหน่วยงานทุกภาคส่วน สะท้อนกระบวนการ
จัดการศึกษาที่บรรลุเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้วยการก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
รายวิชา จัดรูปแบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เป็นการ
ศึกษาเชิงรุก (Active Learning) ที่เป็นการเรียนรู้
แบบโครงงานด้วยวิธีต่าง ๆ และการเรียนรู้ที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติ ก�าหนดให้คุณธรรมเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญ
ด้วยการสอดแทรกการฝกฝนในวิชาต่างๆ และ/หรือ
มีรายวิชาเลือกโดยตรง ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สะท้อนการมีคุณธรรมและสร้างภาวะผู้น�า
คุณธรรม (Moral Leadership) ให้กับผู้เรียน และจัดท�า
ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ได้รับการฝกฝนทักษะและผ่านการ
เรียนรู้ในวิชาและ/หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายในชุมชนหรือหน่วยงาน ในการทบทวน/ย้อนทวน
ตนเอง ด้วยเครื่องมือการทบทวนหลังการลงมือท�า
(After Action Reviews) หรือ เรื่องเล่าเสริมพลัง
(Story Telling) ในกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ในทุกระดับ ภายในชุมชนและหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตือนสติ
ให้เฝ้าระวังพฤติกรรมการกระท�าของบุคคลและ
ผู้น�าองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคม ให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริม
และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม ที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมและภูมินิเวศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมในระดับชาติ และให้เป็นก�าลังส�าคัญ
ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม
ของสังคมไทย
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ชุดโครงการ
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ให้มีพฤติกรรมและ
ทักษะชีวิตที่สะท้อนคุณธรรม
จริยธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม/กระทรวง
วัฒนธรรม

(๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิต
วิถีใหม่
(๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยงานทุกภาคส่วน
บุคลากรทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
ให้มีขีดความสามารถในการ
ส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แนวทางการพัฒนา
ชุดโครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย (๑) ชุดโครงการส่งเสริมงาน
วิชาการ งานวิจัยและ
และนวัตกรรม พัฒนาและเผยแพร่ระบบการจัดการ
นวัตกรรม พัฒนา ส�ารวจ
ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ส�ารวจ รวบรวม เรียบ
รวบรวม และเผยแพร่องค์
เรียงความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยคุณธรรม
ความรูด้ ้านการส่งเสริม
หรือนวัตกรรมความดีในสถานการณ์ทางสังคม เพื่อส่ง
คุณธรรมในสถานการณ์
เสริมและผลักดันไปสู่การปรับใช้หรือขยายผลความรู้เพื่อ
ต่าง ๆ
การส่งเสริม
ความดีและการแก้ไขปัญหาทางสังคมบนพื้นฐาน
(๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อส่งเสริม
ด้านคุณธรรม การส�ารวจดัชนีคุณธรรมเพื่อเฝ้าระวัง
คุณธรรมทีเ่ หมาะสมกับคน
สถานการณ์คุณธรรม (Moral Watch) มาตรฐาน
ทุกช่วงวัย
คุณธรรม งานวิจัยมุ่งเป้า หรืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนด้วยการสร้างความร่วมมือ
ภาคีทุกภาคส่วน พลังบวร ในการน�าทุนทางสังคม
และ/หรือทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างนวัตกรรมสังคม
ที่เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม หรือ
การแก้ปัญหาสังคม ทั้งในลักษณะโครงการวิจัยน�าร่อง
และโครงการการขยายผลการวิจัยนั้นในเวลาต่อมา

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส�านักงานกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
- กรมประชาสัมพันธ์
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๓) กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการในแผนย่อยที่ ๓
การด�าเนินงาน/การติดตามประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
๑) การก�าหนดให้สถานศึกษาของหน่วยงานทุกภาคส่วน (โดยเฉพาะภาครัฐ)
สะท้อนกระบวนการและผลการจัดการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม

๒) การน�าโครงการของแผนย่อยที่ ๓ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลังการประกาศแผน
๓) การน�าโครงการภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๓ ข้างต้น บรรจุในแผนปฎิบัติ
ราชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ
๔) ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๓ ข้างต้น

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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การด�าเนินงาน/การติดตามประเมินผล
๕) รายงานผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร
และผลการด�าเนินโครงการ ในรายงานผลการด�าเนินงานปฏิบัติราชการประจ�าปี
ของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ประจ�าปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๖) รายงานผลการด�าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗) ก�ากับติดตามการด�าเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๑) ถึงข้อ ๖) และรายงานผลประจ�าปี
ในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๘) ทบทวนผลการด�าเนินการในกิจกรรมข้อ ๑) ถึงข้อ ๖) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
เพื่อน�าเสนอมาตรการหรือนโยบาย และโครงการ น�าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๙) การน�าโครงการของแผนย่อยที่ ๓ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ ที่ได้รับการทบทวน เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) หลังการประกาศแผน
๑๐) การน�าโครงการภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๓ ข้างต้น บรรจุในแผนปฎิบัติ
ราชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ
๑๑) ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ชุดโครงการของแผนย่อยที่ ๓ ข้างต้น
๑๒) รายงานผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร
และผลการด�าเนินโครงการ ในรายงานผลการด�าเนินงานปฏิบัติราชการประจ�าปี
ของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ประจ�าปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ทุกระดับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ทุกระดับ

๑๓) รายงานผลการด�าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ
๑๔) ก�ากับติดตามการด�าเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๘) ถึงข้อ ๑๓) และรายงานผลประจ�าปี คณะกรรมการส่งเสริม
ในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรีทราบ
คุณธรรมแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
ด�าเนินกิจกรรมตามวงรอบ ตั้งแต่ข้อ ๑) ถึงข้อ ๑๔) ในลักษณะนี้จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ทั้งการด�าเนินการ การติดตาม
ประเมินผลระดับกิจกรรม โครงการ และภาพรวม ตลอดจนการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ และการจัดท�าแผน
ปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณต่อมา
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓.๒.๔ โครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
การจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้ให้ความส�าคัญกับความเชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมายของแผนกับชุดโครงการทีต่ อ้ งด�าเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยแต่ละชุดโครงการมีการจัดล�าดับ
โครงการที่เป็นต้นทางหรือต้นน�้า กลางทางหรือกลางน�้า และปลายทางหรือปลายน�้า และมีความเชื่อมโยงเป็น
ห่วงโซ่ที่น�าไปสู่ผลลัพธ์หรือคุณค่าของการด�าเนินงาน (Value Chain) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการของส�านักงบประมาณแนวทางและชุดโครงการทีส่ นับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์และ
ค่าเป้าหมายของแผนย่อย และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔๒๒ เรื่องแนวทางการจัดท�า
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ด�าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายส�าคัญของรัฐบาล รวมทั้ง
การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ และให้ความส�าคัญกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล�้า รวมทั้ง
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายของ อปท.
โดยสรุปชุดโครงการส� า คั ญ ภายใต้ แ ผนปฏิ บัติก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)๒๓ ในแต่ละแผนย่อย ตามแนวทางการพัฒนาดังนี้
ชื่อแผนย่อย
แผนย่อยที่ ๑
การส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม/
การท�าความดีที่
เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา
ชุดโครงการ
(๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑
แวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรม
คุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
ส่งเสริมคุณธรรมหรือการ
ท�าความดี
(๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
คุณธรรม
(๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ในมิติ
ด้านคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
หน่วยงานทุกภาคส่วน

- กระทรวงวัฒนธรรม
- ส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ หน่วยงานทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและ
ส่งเสริมคุณธรรม
องค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม

๒๒ ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล. (๒๕๖๔). สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔. สืบค้นเมือ่ ๑๒ พฤศจิกายน

๒๕๖๔, จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47196.

๒๓ รายละเอียดโครงการแนบท้ายแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๐ - ๒๕๙

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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ชื่อแผนย่อย

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
ส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเป็น
ศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อน
คุณธรรมด้วยพลังบวร

ชุดโครงการ
ชุดโครงการส่งเสริมสถาบัน
ศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและ
ขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร
(บ้าน-วัด/ศาสนสถาน-โรงเรียน/
ราชการ)
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชน องค์กร อ�าเภอ
จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔
พัฒนาขีดความสามารถของ
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
คุณธรรม สู่การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม
(๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�า
แนวทางการพัฒนาที่ ๕
คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
ส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติ (๒) ชุดโครงการส่งเสริม
และวิกฤติโรคอุบัติใหม่
การน�าคุณธรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ และวิกฤติ
โรคอุบัติใหม่
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
แนวทางการพัฒนาที่ ๖
สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชน ชุมชน
ให้มีระบบพี่เลี้ยง
แผนย่อยที่ ๒
การพัฒนาระบบ
และการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
ของกลไกเพื่อการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริม
คุณธรรม
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แนวทางการพัฒนาที่ ๑
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในทุกช่วงวัยโดยน�านวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรม
และระบบการสนับสนุนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหรือ
ระหว่างองค์กร/ชุมชน เพื่อสร้าง
สังคมคุณธรรมแห่งการให้และ
ช่วยเหลือกันและกัน

ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิต
ทางสังคมให้เป็นเครื่องมือ
เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย
(๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบ
และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลไกเพื่อ
การขับเคลื่อนและส่งเสริม
คุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
(๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
กลไกขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- ส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
-

ส�านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา

หน่วยงานทุกภาคส่วน

- ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนย่อย

แนวทางการพัฒนา
ชุดโครงการ
(๑) ชุดโครงการขับเคลื่อน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
การส่งเสริมคุณธรรม
พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐ
ตามหลักธรรมทางศาสนา
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามหลักธรรมทางศาสนา
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไทยที่ดีงามอย่างเป็นระบบ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ดีงาม
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สู่องค์กรคุณธรรม
(๒) ชุดโครงการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม
ตามหลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงามอย่างเป็นระบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่องค์กรคุณธรรม
ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัด
ความดี
ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑
แผนย่อยที่ ๓
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ เยาวชน ให้มีพฤติกรรมและ
ของหน่วยงานทุกภาคส่วน
และการพัฒนา
ทักษะชีวิตที่สะท้อนคุณธรรม
ศักยภาพคนและ
สะท้อนกระบวนการจัดการศึกษา จริยธรรม
องค์กรเครือข่าย
ที่บรรลุเป้าหมายเพื่อพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อนการ
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ส่งเสริมคุณธรรม
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต
(๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิต
ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการ
วิถีใหม่
ความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตภายในชุมชน
(๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ
หรือหน่วยงาน
บุคลากรทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
ให้มีขีดความสามารถ
ในการส่งเสริมและขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานทุกภาคส่วน
หน่วยงานทุกภาคส่วน

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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ชื่อแผนย่อย

แนวทางการพัฒนา
ชุดโครงการ
(๑) ชุดโครงการส่งเสริมงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
วิชาการ/งานวิจัย และ
ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย
นวัตกรรมพัฒนาส�ารวจ
และนวัตกรรม พัฒนาและ
รวบรวมและเผยแพร่
เผยแพร่ระบบการจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมในสถานการณ์
ต่าง ๆ
(๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม
กับคนทุกช่วงวัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส�านักงานกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
- กรมประชาสัมพันธ์
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๓.๒.๕ สรุปงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
งบประมาณโครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งหมดจ�านวน ๒๑ ชุดโครงการ
ครอบคลุมแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานทุกภาคส่วน และไม่ใช้งบประมาณ ประกอบด้วย
๑. แหล่งงบประมาณจากภาครัฐภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (แผนปฏิบัติการ)
๒. แหล่งงบประมาณจากโครงการบูรณาการในแผนปฏิบตั กิ ารด้านการต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือแผนอื่น ๆ (แผนอื่น)
๓. แหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้รับผิดชอบหลัก (ผู้รับผิดชอบหลัก)
๔. แหล่งงบประมาณจากภาคเอกชน (เอกชน)
๕. แหล่งงบประมาณจากภาคประชาสังคม (ประชาสังคม)
๖. เป็นกิจกรรมที่จัดโดยไม่ใช้งบประมาณ (ไม่ใช้)
โดยมีงบประมาณของแผนปฏิบัติการฯ ตามแหล่งงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ เป็นโครงการที่มีรายละเอียดงบประมาณ (แนบท้ายเล่ม) และขอรับการจัดสรรภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
ทัง้ ๓ แผนย่อย รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จ�านวน ๓๔๔,๖๘๘,๕๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ จ�านวน ๗๘,๕๒๗,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ�านวน ๕๕,๐๑๙,๗๐๐ บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ จ�านวน ๖๔,๕๘๒,๗๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จ�านวน ๖๙,๙๓๐,๗๐๐ บาท และปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๐ จ�านวน ๗๖,๖๒๘,๒๐๐ บาท ดังตารางที่ ๑ - ๕
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๑. ภาพรวมงบประมาณของโครงการทั้ง ๓ แผนย่อย จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
๑: แผนปฏิบัติการ
๒: แผนอื่น*
๓: ผู้รับผิดชอบหลัก*
๔: เอกชน
๕: ประชาสังคม
๖: ไม่ใช้

จ�านวนงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๗๘.๕๓
N/A
๕๑๓.๗๑
N/A
N/A
๐.๐๐

๕๕.๐๒
N/A
๕๒๒.๔๘
N/A
N/A
๐.๐๐

๖๔.๕๘
N/A
๕๙๒.๖๘
N/A
N/A
๐.๐๐

๖๙.๙๓
N/A
๖๔๗.๒๕
N/A
N/A
๐.๐๐

๗๖.๖๓
N/A
๗๐๖.๑๖
N/A
N/A
๐.๐๐

๓๔๔.๖๙
N/A
๒,๙๘๒.๒๘
N/A
N/A
๐.๐๐

หมายเหตุ : *ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดจากแหล่งงบประมาณ แผนอื่นฯ และผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ (N/A) จึงไม่สามารถรวมงบประมาณทั้งหมดได้

๒. ภาพรวมงบประมาณของโครงการทั้ง ๓ แผนย่อย เฉพาะที่ขอรับการจัดสรรจากแผนปฏิบัติการฯ
ปีงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

รวม

แผนย่อยที่ ๑

๑๗,๗๕๙,๐๐๐ ๑๗,๒๔๙,๐๐๐ ๒๑,๘๐๙,๐๐๐ ๑๙,๗๕๔,๐๐๐ ๑๙,๔๔๙,๐๐๐ ๙๖,๐๒๐,๐๐๐

แผนย่อยที่ ๒

๕๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐

แผนย่อยที่ ๓

๗,๗๖๘,๒๐๐

รวม ๓ แผนย่อย

๙,๗๗๐,๗๐๐

๙,๗๗๓,๗๐๐ ๑๒,๑๗๖,๗๐๐ ๑๒,๑๗๙,๒๐๐ ๕๑,๖๖๘,๕๐๐

๗๘,๕๒๗,๒๐๐ ๕๕,๐๑๙,๗๐๐ ๖๔,๕๘๒,๗๐๐ ๖๙,๙๓๐,๗๐๐ ๗๖,๖๒๘,๒๐๐ ๓๔๔,๖๘๘,๕๐๐

๓. จ�านวนงบประมาณของโครงการในแผนย่อยที่ ๑ จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
๑: แผนปฏิบัติการ
๒: แผนอื่น*
๓: ผู้รับผิดชอบหลัก
๔: เอกชน*
๕: ประชาสังคม
๖: ไม่ใช้

จ�านวนงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๑๗.๗๖
N/A
๔๘๗.๔๔
N/A
๐.๐๒
๐.๐๐

๑๗.๒๕
N/A
๔๙๖.๒๐
N/A
๐.๐๒
๐.๐๐

๒๑.๘๑
N/A
๕๖๖.๔๑
N/A
๐.๐๒
๐.๐๐

๑๙.๗๕
N/A
๖๒๐.๙๗
N/A
๐.๐๒
๐.๐๐

๑๙.๔๕
N/A
๖๗๙.๘๘
N/A
๐.๐๒
๐.๐๐

๙๖.๐๒
N/A
๒๘๕๐.๙๐
N/A
๐.๑๐
๐.๐๐

หมายเหตุ : *ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดจากแหล่งงบประมาณ แผนอื่นฯ และผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ (N/A) จึงไม่สามารถรวมงบประมาณทั้งหมดได้
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๔. จ�านวนงบประมาณของโครงการในแผนย่อยที่ ๒ จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
๑: แผนปฏิบัติการ
๒: แผนอื่น*
๓: ผู้รับผิดชอบหลัก
๔: เอกชน*
๕: ประชาสังคม*
๖: ไม่ใช้

จ�านวนงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๕๓.๐๐
N/A
๐.๙๗
N/A
N/A
๐.๐๐

๒๘.๐๐
N/A
๐.๙๗
N/A
N/A
๐.๐๐

๓๓.๐๐
N/A
๐.๙๗
N/A
N/A
๐.๐๐

๓๘.๐๐
N/A
๐.๙๗
N/A
N/A
๐.๐๐

๔๕.๐๐
N/A
๐.๙๗
N/A
N/A
๐.๐๐

๑๙๗.๐๐
N/A
๔.๘๓
N/A
N/A
๐.๐๐

หมายเหตุ : *ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดจากแหล่งงบประมาณ แผนอื่นฯ และผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ (N/A) จึงไม่สามารถรวมงบประมาณทั้งหมดได้

๕. จ�านวนงบประมาณของโครงการในแผนย่อยที่ ๓ จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
๑: แผนปฏิบัติการ
๒: แผนอื่น*
๓: ผู้รับผิดชอบหลัก
๔: เอกชน*
๕: ประชาสังคม*
๖: ไม่ใช้

จ�านวนงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๗.๗๗
N/A
๒๕.๓๑
N/A
N/A
๐.๐๐

๙.๗๗
N/A
๒๕.๓๑
N/A
N/A
๐.๐๐

๙.๗๗
N/A
๒๕.๓๑
N/A
N/A
๐.๐๐

๑๒.๑๘
N/A
๒๕.๓๑
N/A
N/A
๐.๐๐

๑๒.๑๘
N/A
๒๕.๓๑
N/A
N/A
๐.๐๐

๕๑.๖๗
N/A
๑๒๖.๕๕
N/A
N/A
๐.๐๐

หมายเหตุ : *ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดจากแหล่งงบประมาณ แผนอื่นฯ และผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ (N/A) จึงไม่สามารถรวมงบประมาณทั้งหมดได้

๓.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าแผนปฏิบัติการฯ ไปด�าเนินการ
(หน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่ผ่านมา

๓.๓.๑ กลไกการขับเคลือ่ นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เป็นแผนปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ท�าหน้าทีเ่ สนอแนะ
และให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย และหน้าที่อื่น ๆ
เพือ่ ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซึง่ มีอนุกรรมการ
จากผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย จ�านวน ๔ คณะ คือ
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ท�าหน้าที่ในการส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
๒) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ท�าหน้าที่ด้านวิชาการ
จัดท�าองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ รวมทั้งจัดท�าแผนแม่บทฯ
ระยะต่อไป
๓) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ท�าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทฯ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔) คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม ท�าหน้าที่
ก�าหนดหลักเกณฑ์ประเมิน พิจารณาคัดเลือก ติดตามผลการด�าเนินงานชุมชน องค์กร อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม
เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
และมีคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการ จ�านวน ๓ คณะ คือ
๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงท�าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการฯ ระดับกระทรวง
๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด
๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร ท�าหน้าทีข่ บั เคลือ่ นแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยสรุปการด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะ
อนุกรรมการทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการต่างท�าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากการประเมินผล
การด�าเนินงานที่พบว่ายังขาดการบูรณาการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมระดับชาติ
อีกทั้งยังขาดเจ้าภาพหลักหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการน�าแผนฯ สู่การปฏิบัติ และขาดงบประมาณสนับสนุน
ดังผลการประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในหัวข้อ ๓.๑.๓
๓.๓.๒ กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หรือผู้รับผิดชอบร่วม
ในลักษณะบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยตรง สามารถน�าแผนไปสู่
การปฏิบัติและบริหารการด�าเนินงานโครงการส�าคัญ (Z) ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ หัวข้อ ๓.๒.๔ ให้บรรลุผลส�าเร็จ
(บรรลุตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด) ตามเป้าหมายของแผนปฎิบัติการฯ และเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรม (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต (๑๕) พลังทางสังคม และ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
(X) ด้าน (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไปพร้อมกันภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการน�าแผนปฏิบัติการฯ ไปด�าเนินการในภาพรวม ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ น�าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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และสังคมแห่งชาติหลังการประกาศแผนตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งท�าหน้าที่ในการประสาน ก�ากับ ดูแล ติดตาม
เสนอแนะและให้ความเห็น ตลอดจนการสนับสนุนและให้ข้อเสนอทางวิชาการในการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และทบทวน ปัญหาและอุปสรรคและรายงานผลสัมทฤิธิ์
ของแผนปฏิบัติการฯ ทุกปีงบประมาณ
๒) คณะอนุกรรมการระดับนโยบาย ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ (๒) คณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ ช าการการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในสั ง คมไทย
(๓) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย (๔) คณะอนุกรรมการด้านการประเมิน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม เป็นระบบกลไกบริหารขับเคลือ่ นและการติดตามผลการด�าเนินงานขับเคลือ่ น
แผนปฏิบัติการฯ ในการน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลส�าเร็จ ท�าหน้าที่ในการประสาน ก�ากับ ดูแล ติดตาม
เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และทบทวน สรุปผลการด�าเนินงานเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีสา� นักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเชื่อมประสานการด�าเนินงานของแต่ละคณะ
๓ คณะอนุกรรมการระดับปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง (๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย (๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด (๔) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานร่วมขับเคลือ่ นแผน ท�าหน้าทีจ่ ดั
ท�าแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมประจ�าปีงบประมาณของกระทรวง/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ น�าโครงการบรรจุในแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีในภาพรวมของกระทรวง/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน ก�ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในสังกัด ในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวมของหน่วย
งานตามแบบฟอร์มทีก่ า� หนด รวมทัง้ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีสา� นักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเชื่อมประสานการด�าเนินงานของแต่ละคณะ เพื่อรวบรวม
เสนอต่อคณะอนุกรรมการระดับนโยบายในด้านที่เกี่ยวข้อง
๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนย่อยที่ ๑ - ๓
- น�าโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน พร้อมทั้งด�าเนิน
โครงการหรือชุดโครงการหรือโครงการย่อย และรายงานผลการได้รับการจัดสรร หรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร
รวมทั้งสาเหตุที่ไม่สามารถด�าเนินการกิจกรรมดังกล่าวได้
- รายงานผลการด�าเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- รายงานผลการด�าเนินงานในแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงาน และ/หรือ
แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมประจ�าปีของหน่วยงาน เพือ่ รายงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับปฏิบตั กิ าร
(กระทรวง/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง) และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
รับทราบตามล�าดับ
- จัดท�าฐานข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบตั ติ นทีส่ ะท้อนการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
เตรียมน�าเข้าข้อมูลในระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาในแผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าแผนปฏิบัติการฯ ไปด�าเนินการตาม
แผนย่อยที่ ๑ - ๓ ดังนี้
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๑. ส่วนราชการระดับกระทรวง (๑) จัดท�าและด�าเนินการโครงการองค์กรคุณธรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาชุมชน
องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม และสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของ
ภาคีเครือข่าย โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ติดตาม
เสนอแนะและให้ความเห็น
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในหน่วยงานด้วยการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน
๒. ส่วนราชการระดับกระทรวง/ (๑) จัดท�าและด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่ ตลอดจนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ
(๒) จัดท�าและด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก
เพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิต
วิถีใหม่ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ
(๓) จัดท�าและด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมบนฐาน
ชีวิตวิถีใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ
๓. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พัฒนาระบบเครดิตทางสังคมให้เป็นเครื่องมือ
ส�านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย อาทิ ธนาคาร
ของมนุษย์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความดี นวัตกรรมสังคมแบบเปดโดยภาครัฐ: “คนดีมีที่ยืน
ความดีมีพื้นที่ในสังคม” เป็นต้น
๔. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง ก�าหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของหน่วยงาน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ทุกภาคส่วน สะท้อนกระบวนการและผลการจัดการศึกษา
วิจัยและนวัตกรรม
ที่บรรลุเปาหมาย เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
๔.๒ ส�านักงานการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาชุดโครงการ
แห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนย่อยที่
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๒
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๕. กระทรวงวัฒนธรรม
๕.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้ส�านักงาน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ร่วมกับกลไกภาคีเครือข่ายในคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด บูรณาการร่วมกัน
ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ติดตาม เสนอแนะและ
ให้ความเห็น ดังนี้
(๑.๑) จัดท�าและด�าเนินการโครงการย่อย
ตามภูมิสังคม ภูมินิเวศ และภูมิวัฒนธรรมของ
แต่ละจังหวัด ในชุดโครงการที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) จัดท�าและด�าเนินการโครงการย่อย
ตามความพร้อมของภาคีเครือข่าย ของชุดโครงการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไก
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
(๑.๓) จัดท�าและด�าเนินการโครงการย่อยของ
ชุดโครงการหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) บูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของกระทรวงวัฒนธรรมในหลักสูตรและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล
ติดตาม เสนอแนะและให้ความเห็น
๕.๒ กรมการศาสนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันศาสนาในพื้นที่
แสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางชุมชนหรือสถาบันศาสนา
ของชุมชนและขับเคลื่อนพลังบวรในชุมชน โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานพลังบวร
เช่น พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม สมทบชุดโครงการ ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
อื่น ๆ เป็นต้น โดยมีกระทรวงมหาดไทยและส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
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๕.๓ ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

แนวทางการด�าเนินงาน
สนับสนุนงานวิชาการอันเป็นระบบการจัดการความรู้
ในภาพกว้าง เพื่อเสริมหนุนกระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณธรรม และเสริมศักยภาพวิทยากรแกนน�า
เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม ทั้งการวิจัยและพัฒนา
ตลอดจนการเผยแพร่ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม ที่สะท้อนให้เห็นตัวแบบ
ครอบครัวคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม
อ�าเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม

๖. กระทรวงมหาดไทย
๖.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสนับสนุน
มหาดไทย
การจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด
๖.๒ กรมส่งเสริมการปกครอง (๑) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ท้องถิ่น
ในการเชื่อมประสานพลังบวร โดยมีสถาบันศาสนา
เป็นศูนย์กลางชุมชน และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
เช่น สมทบชุดโครงการ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
คุณธรรมต้นแบบ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอื่น ๆ
เป็นต้น
(๒) เชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินระดับความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP) จากชุดโครงการวิจัยเรื่องการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
สู่ระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (Local Performance
Assessment: LPA) ประจ�าปี โดยมีส�านักงานการวิจัย
แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณการวิจัย
และพัฒนา
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(๓) สนับสนุนและร่วมรับผิดชอบโครงการ การขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่องค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและประโยชน์
สุขของประชาชนในพื้นที่

๗. กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้สถานศึกษา
๗.๑ ส�านักงานปลัด
และหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแล เป็นหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดท�าและ
๗.๒ ส�านักงานเลขาธิการ
ด�าเนินการโครงการย่อยตามบริบทและสภาพแวดล้อม
สภาการศึกษา
ของชุดโครงการทีเ่ กี่ยวข้อง และกิจกรรมการส่งเสริม
๗.๓ ส�านักงานคณะกรรมการ
คุณธรรมอื่น ๆ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณธรรมระดับจังหวัด ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล
๗.๔ ส�านักงานคณะกรรมการ
ติดตาม เสนอแนะและให้ความเห็นโครงการย่อย
การอาชีวศึกษา
เหล่านี้ภายในจังหวัด
(๒) ก�าหนดให้สถานศึกษาของหน่วยงานทุกภาคส่วน
(โดยเฉพาะภาครัฐ) สะท้อนกระบวนการและผลการ
จัดการศึกษา ที่บรรลุเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
เชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจ
๘. ส�านักงานคณะกรรมการ
พอเพียงในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ปองกันและปราบปรามการ
จากผลการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
ทุจริตแห่งชาติ
พอเพียง (SEP) กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย
สู่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสื่อทุกรูปแบบ
๙. ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�าหนดให้มีจัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศ
กิจการกระจายเสียง
ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
ด้วยการน�าเสนอตัวอย่างการมีคุณธรรม และการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมทั้งการเห็นคุณค่า
การแสดงออกในการมีคุณธรรม โดยมีคณะอนุกรรมการ
ด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
ท�าหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล ติดตาม เสนอแนะและ
ให้ความเห็น
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนย่อยที่
๑
๒
๓
/

/

/

/

/

หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐. ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

๑๑. ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

แนวทางการด�าเนินงาน
(๑) จัดท�ามาตรการ/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมให้องค์กร
ภาครัฐปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยน�าแนวทางดังกล่าว
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายองค์กรภาครัฐให้เกิดการยกระดับ
การด�าเนินงานชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
(๒) ขยายบทบาทของ “ส�านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”
โดยสนับสนุนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับส�านัก/กอง
ตามกฎหมาย สังกัดกรมการศาสนา รวมทั้งจัดสรร
อัตราก�าลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตลอดจน
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยด�าเนินการ
ร่วมกับส�านักงาน ก.พ.
(๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และขยายบทบาท
การด�าเนินงานของ ศปท. ให้เป็นกลไกส�าคัญ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรคุณธรรมในภาครัฐ
(๒) จัดท�าและด�าเนินโครงการการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(๓) ขยายบทบาทของ “ส�านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”
โดยสนับสนุนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เป็น
หน่วยงานเทียบเท่าระดับส�านัก/กองตามกฎหมาย สังกัด
กรมการศาสนา รวมทั้งจัดสรรอัตราก�าลังเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ตลอดจนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยด�าเนินการร่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร.

แผนย่อยที่
๑
๒
๓
/

/

/

/
/

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

75

หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๒. คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

๑๓. หน่วยงานด้านสื่อสาร
มวลชน ทุกภาคส่วน
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แนวทางการด�าเนินงาน
(๑) คณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนแผนการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ท�าหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล
ติดตาม เสนอแนะและให้ความเห็นภาพรวม
การด�าเนินโครงการของแผนย่อยที่ ๑ - ๓
(๒) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย ท�าหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล ติดตาม
เสนอแนะและให้ความเห็นภาพรวมการด�าเนิน
โครงการของแผนย่อยที่ ๓
(๓) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย ก�ากับ ดูแล ติดตาม เสนอแนะ
และให้ความเห็น ในการด�าเนินงานจัดสรรเวลาและ
พื้นที่ออกอากาศ ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และ
สื่อโฆษณาทุกรูปแบบ ด้วยการน�าเสนอตัวอย่างการมี
คุณธรรม และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ/
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจ รวมทั้งการเห็นคุณค่าการแสดงออก
ในการมีคุณธรรม โดยมีส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(๔) คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร
อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
และระดับกระทรวง เพื่อเป็นข้อมูลน�าเข้าในการ
ประเมินชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม
เป็นการสรุปภาพรวมการด�าเนินการแผนย่อยที่ ๑
(๕) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม (ระดับกระทรวง/
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ท�าหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล ติดตามการด�าเนินงาน
เสนอแนะและให้ความเห็นโครงการในแผนย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานในสังกัด/ในพื้นที่จังหวัด
มีบทบาทส�าคัญในการขยายผล และเผยแพร่ข้อมูล
สถานการณ์การท�าความดี หรือคนดีในทุกรูปแบบ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�าความดีและเอื้ออ�านวย
ต่อการสร้างระบบนิเวศน์ทางสังคม ที่จะสนับสนุน
การส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนย่อยที่
๑
๒
๓
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ เป็นกลไกส�าคัญมีบทบาทหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) น�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลส�าเร็จ
ดั ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง โครงสร้ า งกลไกการขั บ เคลื่ อ นและการติ ด ตามผลการด� า เนิ น งานของแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ตามแผนภาพที่ ๖
โดยสรุป แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน โดยด�าเนินกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ
ทีเ่ ป็นมาตรการหรือนโยบาย และการด�าเนินโครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ ด้วยการติดตามและประเมินผลจาก
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและภาคีเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วน และผ่านระบบติดตามประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมกับบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นหลักน�าทางและหลักคิดในการด�ารงชีวิตและการพัฒนาให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม
ในสังคมไทย

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒
โดยกลไกคณะอนุกรรมการระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ระบบ eMENSCR

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการฯ ทุกปงบประมาณ

- นำแผนปฏิบัติการฯ เขาระบบ
- รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำป

คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ทบทวน/สรุปปญหาอุปสรรค/
รายงานผลการดำเนินงาน

กำหนดนโยบาย/กำกับติดตาม
ใหขอเสนอแนะหนวยงานทุกภาคสวน

สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ
(กรมการศาสนา)

คณะอนุกรรมการระดับนโยบาย
กรมการศาสนาและศูนยคุณธรรม (ฝายเลขานุการฯ)
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ

คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการการสงเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย

คณะอนุกรรมการ
ดานประชาสัมพันธการสงเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย

คณะอนุกรรมการ
ดานการประเมินชุมชน องคกร
อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แผนยอยที่ ๑

ขับเคลื่อน/ใหขอเสนอแนะ/ติดตามผล
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ระดับปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมาย

แผนยอยที่ ๓

แผนยอยที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ
ในภาพรวมของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมที่กำหนด

ขับเคลื่อน/ใหขอเสนอแนะ/ติดตามผล
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ระดับปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมาย

คณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

คณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมระดับกระทรวง

กำกับติดตาม/ใหขอเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงาน
ตอคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด

หนวยงานที่เกี่ยวของ
คณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมกรุงเทพมหานคร

(องคกรอิสระ องคกรภาครัฐ เอกชน ฯลฯ)
คณะกรรมการ/คณะทำงาน
ที่หนวยงานจัดตั้งขึ้น

จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมประจำปงบประมาณของกระทรวง/จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร/หนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี)
นำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปของกระทรวง/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/
หนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี)
จัดทำฐานขอมูลเพื่อรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนยอยที่เกี่ยวของ
รายงานผลการไดรับการจัดสรรงประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
(eMEN

หนวยงานในสังกัด
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รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ
ในภาพรวมของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมที่กำหนด

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ภาคผนวก ก
ชุดโครงการและรายละเอียดโครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐
ยกระดับกลุ่มเก่า ขยาย
กลุ่มใหม่ ชุมชน คุณธรรม
สร้างความเข้าใจ/ประกาศ/
เจตนารมณ์/จัดท�าข้อตกลง

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
๓/๑๐
ป้องกันโรค และสร้างสุข
ภาวะทางใจให้แก่บุคลากร
และครอบครัวในสังกัด

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี
(๑.๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์และ
ทุกภาคส่วน และแสดงออกถึงการมี
ทุกภาคส่วน เผยแพร่ผลการด�าเนิน
คุณธรรมของบุคลากรและ
กิจกรรมบนฐานวิถีชีวิต
ครอบครัว
ใหม่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
ของหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน
เกียรติ บุคคล ครอบครัว
หน่วยงาน เครือข่าย
และกิจกรรมแสดงออกถึง
การมีคุณธรรมต้นแบบ
ประเมินผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงในปีถัดไป
(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด)
๐ สป.วธ.
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
งานสมัชชา/ตลาดนัด
การขับเคลื่อนกิจกรรม
คุณธรรม/มหกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
วัฒนธรรมชุมชน ยกย่อง
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
เชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน
องค์ความรู้
คุณธรรมต้นแบบ

งบประมาณ

กลางน�้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น

แผนย่อยที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

การสอดแทรกและ
บูรณาการร่วมกับ
งานต่าง ๆ ภายในจังหวัด

สวจ.สุรินทร์

สวจ.สกลนคร

สวจ.น่าน

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

สวจ.นครพนม งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
สวจ.
นครศรีธรรมราช คุณธรรม

๓/๑๐

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

การจัดงานสมัชชาและ
ตลาดนัดคุณธรรม

สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม ๓/๑๐ ๑
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ตวั ชีว้ ดั โครงการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการย่อย ๒ การขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม ๓/๑๐ ๑
๒๓๐,๐๐๐
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
นครศรีธรรมราช ที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการย่อย ๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.นครพนม ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม ๓/๑๐ ๑
๑๒๐,๐๐๐
ที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดนครพนม
โครงการย่อย ๔ วัคซีนคุณธรรม น�าสุรินทร์รุ่งเรือง
๑๗๐,๐๐๐
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุรินทร์ ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม ๓/๑๐ ๑
ที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดสุรินทร์
โครงการย่อย ๕ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗๕๐,๐๐๐
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๓
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.สกลนคร ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม ๓/๑๐ ๓
ที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดสกลนคร
โครงการย่อย ๖ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.น่าน
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๖
๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้

โครงการย่อย ๑ คนดีศรีสุพรรณ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุพรรณบุรี
การเตรียมการจัดกิจกรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม
สุพรรณบุรี

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐
วิทยากรแกนน�าเพือ่ เป็นต้น
แบบและขยายผล

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.น่าน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สกลนคร

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สุรินทร์

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.นครพนม

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
นครศรีธรรมราช

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.

งบประมาณ
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
เจตนารมณ์ร่วมกัน
ของชุมชน
โครงการย่อย ๙ ส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พระนคร ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ในกลุ่มเก่า
ศรีอยุธยา
คุณธรรมน้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
๓/๑๐

๓

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.พระนคร
ศรีอยุธยา

โครงการย่อย ๗ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกระบี่
ทบทวนลักษณะข้อปฏิบัติ ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.กระบี่
การขับเคลื่อนแผนส่งเสริม ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.กระบี่
หลักขององค์กร/หน่วยงาน
คุณธรรมจังหวัด และ
คุณธรรมในจังหวัด
สร้างความเข้มแข็งของ
บวร-บรม เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนของชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการย่อย ๘ เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน�าคุณภาพชีวิต
ระดับความส�าเร็จของ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
๓/๑๐ ๓ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
การเป็นชุมชนคุณธรรม
สืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนคุณธรรม
ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๓,๖

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
คุณธรรม ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
การประเมินผลเพื่อการ
๓/๑๐
พัฒนาในวงรอบถัดไป

การประเมินชุมชน องค์กร
อ�าเภอคุณธรรม

๓,๖

๓/๑๐

การประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติชุมชน บุคคล
คุณธรรมต้นแบบ

๖

๖

๖

รักษาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ๓/๑๐
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ขององค์กรชุมชน อ�าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สวจ.พระนคร
ศรีอยุธยา

๐ สวจ.ตรัง

๐ สวจ.ตรัง

๐ สวจ.ตรัง

๐ สวจ.กระบี่

งบประมาณ
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๓/๑๐

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐ สวจ.พระนคร
ศรีอยุธยา

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

การคัดเลือกชุมชน องค์กร
และอ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบที่โดดเด่น
และการคัดเลือกบุคคล
คุณธรรมดีเด่น
การประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๐ สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุโขทัย
การทบทวนตนเองและ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๔๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย
การบูรณาการร่วมกับงาน
การยกระดับ (ชุมชน
ส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ
องค์กร อ�าเภอ) ในกลุ่มเก่า
ของเครือข่าย
ของจังหวัด
การเพิ่มขึ้นของเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
ชุมชน องค์กร และอ�าเภอ
คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๑ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี กิจกรรมสืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ปทุมธานี การประกาศยกย่อง เชิดชู
อ�าเภอ คุณธรรม
ต่อยอดศาสตร์พระราชา
เกียรติ ชุมชน องค์กร
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ
ของชุมชน องค์กร อ�าเภอ
คุณธรรม
จัดท�าข้อตกลง ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เจตนารมณ์ร่วมกัน ชุมชน
เผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาศักยภาพ ชุมชน
๓/๑๐ ๖
N/A สวจ.ปทุมธานี
การประเมินผลเพื่อ
คุณธรรมต้นแบบ
การพัฒนาในวงรอบถัดไป

ประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๖

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๓,๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย

๓/๑๐

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

๐ สวจ.ปทุมธานี

๐ สวจ.ปทุมธานี

๐ สวจ.ปทุมธานี

๒๐,๐๐๐ สวจ.พระนคร
ศรีอยุธยา

๓

๒๐,๐๐๐ สวจ.พระนคร
ศรีอยุธยา

งบประมาณ

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๓

๖

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๖

มหกรรมศิลปะการแสดง
ทางวัฒนธรรม และ
การแสดงพื้นบ้าน
ประกอบด้วย
ศิลปะการแสดง การสาธิต
จัดนิทรรศการ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงาน ชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
และเผยแพร่ทางระบบ
อินเทอร์เน็ต
การประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
โครงการย่อย ๑๓ การขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น กิจกรรมลงพื้นที่ ถ่ายทอด ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น การประกาศยกย่องเชิดชู
อ�าเภอ คุณธรรม
องค์ความรู้แนวทางการ
เกียรติ ชุมชน อ�าเภอ
ขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
อ�าเภอ คุณธรรมต้นแบบ
ตามแผนปฏิบัติการฯ

๓/๑๐

๓/๑๐

การประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติชุมชน องค์กร
อ�าเภอ คุณธรรมต้นแบบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๐ สวจ.กาฬสินธุ์

๖

ผู้รับผิดชอบ

๒,๒๕๐,๐๐๐ สวจ.กาฬสินธุ์

งบประมาณ

๓

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๑๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานมรดกความดี ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล/การทบทวน
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ๓/๑๐
ข้อมูล
การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ฮีตสิบสองคองสิบสี่และ
การพัฒนาต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม (มรดกความดี)
การพัฒนา ส่งเสริม
๓/๑๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๓/๑๐
ศักยภาพคน ชุมชน องค์กร
ของเครือข่าย ถอดบทเรียน
คุณธรรม
และองค์ความรู้
การยกระดับชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.กาฬสินธุ์
และอ�าเภอคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สวจ.ขอนแก่น

๐ สวจ.กาฬสินธุ์

๐ สวจ.กาฬสินธุ์

๑,๕๐๐,๐๐๐ สวจ.กาฬสินธุ์

๐ สวจ.กาฬสินธุ์

๐ สวจ.กาฬสินธุ์

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การเพิ่มขึ้นจ�านวน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม/
กิจกรรม/เครือข่าย/
ผลิตภัณฑ์ (วัดจากชุมชน
คุณธรรม) ๑๕ ชุมชน
โครงการย่อย ๑๕ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การยกระดับชุมชน
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
๓

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น
เจตนารมณ์ร่วมกัน
ในชุมชน องค์กร อ�าเภอ
และจังหวัด
จัดท�าองค์ความรู้
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
องค์กร อ�าเภอ
คุณธรรมต้นแบบ
ตามแผนปฏิบัติการฯ
โครงการย่อย ๑๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ร้อยเอ็ด การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
ในกลุ่มเก่า
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๓/๑๐

การสอดแทรกและร่วม
บูรณาการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในจังหวัด

๓/๑๐

การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด

๓/๑๐

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

๓,๖

๓

๓,๖

๓

๓,๖

เชื่อมแผน ลงป.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงาน ชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

๐ สวจ.ร้อยเอ็ด

N/A สวจ.ร้อยเอ็ด

๐ สวจ.ขอนแก่น

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๖

การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/จัดท�า
ข้อตกลง MOU

การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐
วิทยากรแกนน�าเพือ่ เป็นต้น
แบบและขยายผล

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๓

ผู้รับผิดชอบ

๕๕๐,๐๐๐ สวจ.ราชบุรี

งบประมาณ

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อน ชุมชน
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนกลาง (กลุ่มเปาหมาย: บุคลากรองค์กรภาครัฐ และครอบครัว)
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ภาครัฐ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้

การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๑ องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๗๓,๐๐๐ อว.
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๖๒,๐๐๐ อว.
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง

๖

การจัดท�าฐานข้อมูล ชุมชน ๓/๑๐
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ต้นแบบ

การเพิ่มจ�านวนวิทยากร
๓/๑๐ ๓
๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม/
ฉะเชิงเทรา
จ�านวนชุมชนคุณธรรม/
จ�านวนกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๖ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ราชบุรีวิถีพอเพียง
การประชุมเตรียมจัดงาน ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ราชบุรี
จังหวัดคุณธรรม ราชบุรีวิถี
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การถอดบทเรียน การ
ประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงานเพื่อ
การปรับปรุง/พัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป

งานสมัชชา/ตลาดนัด
คุณธรรม/มหกรรม
วัฒนธรรมชุมชน
โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
การประกาศยกย่อง เชิดชู
เกียรติ บุคคล องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๑

๖

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๑๕,๐๐๐ อว.

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ สวจ.ราชบุรี

งบประมาณ
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หน่วยงานด�าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
(ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท�า)
ส่งเสริมบุคลากรเข้ามา
เป็นจิตอาสาเพื่อสร้าง
องค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งความสุขและ
ประโยชน์สุข

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า

โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสุจริต โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)
การขับเคลื่อนหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
การประเมินคุณธรรม
๓/๑๐ ๖
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ต้นแบบ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( ITA)
การประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
ร่วมกันในองค์กร
กิจกรรมอบรมเครือข่าย
๓/๑๐ ๓
๓๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
ด้านการป้องกัน
การทุจริตและการเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
การจ้างผลิตสื่อรณรงค์
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สป.วธ.
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

อว.

ผู้รับผิดชอบ

เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน
องค์กรคุณธรรมตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

งบประมาณ

อว.

เชื่อมแผน ลงป.

ประกาศเจตนารมณ์
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

อว.

อว.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

อว.

อว.

อว.

อว.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.
๐ สป.วธ.

๖
๖

การถอดองค์ความรู้
๓/๑๐
จากโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๓/๑๐
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคลคุณธรรม

โมเดลการสร้างองค์กร
คุณธรรมของแต่ละ
หน่วยงาน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่างๆ
ทบทวนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ /คัดเลือกตัวอย่าง
ขององค์กรคุณธรรม
ต้นแบบปีต่อไป

ประกาศเชิดชูเกียรติ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ด�าเนินกิจกรรม
ตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๓/๑๐

๒

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

N/A สธ.

งบประมาณ

โครงการย่อย ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดย กระทรวงการต่างประเทศ
การพัฒนาและยกระดับ
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
การก�ากับติดตามและ
๖/๑๐ ๓
N/A ศปท.กต.
องค์กรคุณธรรม
ประเมินผลการพัฒนาและ
ยกระดับองค์กรคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
และการเสริมสร้าง
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมี
และความโปร่งใส
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงาน
ในการด�าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของ
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการย่อย ๕ การส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ปรับปรุงกฎเกณฑ์
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
สร้างบุคลากรให้เป็น
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จิตอาสาและมีคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
การสร้างและปรับปรุง
๓/๑๐ ๓
๖๐,๐๐๐ ธปท.
กิจกรรมส่งเสริมให้
๓/๑๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.
หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม

การประชุมเพื่อขับเคลื่อน ๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
งานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
โครงการย่อย ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดท�าค�ารับรอง
๓/๑๐ ๖
๐ สธ.
การปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
๓/๑๐ ๒
N/A สธ.

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

๖/๑๐

๓/๑๐

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม และเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๓/๑๐

มอบรางวัลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคลากรและองค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม และ
ด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๓/๑๐

ถอดบทเรียน
การด�าเนินการองค์กร
คุณธรรมต้นแบบฯ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๖

๓

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ ธปท.

๓๕,๘๐๐ ศปท.กต.

๐ สธ.

๐ สธ.

งบประมาณ
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๓/๑๐

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ ธปท.

งบประมาณ

๓

เชื่อมแผน ลงป.

กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน ๓/๑๐
มีคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

โครงการย่อย ๗ ขับเคลื่อนงานจริยธรรมของส�านักงาน ก.ค.ศ. สู่องค์กรคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ ก.ค.ศ.
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓/๑๐ ๓
ขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากรดีเด่น
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ของส�านักงาน ก.ค.ศ

ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
โครงการย่อย ๖ คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี โดยส�านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ๓/๑๐ ๖
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ๓/๑๐ ๖
ให้พร้อมต่อการแสดงออก
ซักซ้อมความเข้าใจ
ในการมีคุณธรรมของ
โดยวิทยากรคุณธรรม
บุคลากร (ศาสนสถาน
ต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง พื้นที่สาธารณะ
ของหน่วยงาน ฯลฯ)

การจัดท�าสื่อเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด
การมีคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐ ก.ค.ศ.

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

๖,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.

งบประมาณ

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๓/๑๐

เผยแพร่องค์ความรู้
จากการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน ก.ค.ศ.

๖

๓/๑๐

ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
การประเมินผลการ
ด�าเนินงานกิจกรรม

๖

๓

๓/๑๐

กิจกรรมจริยธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิต

๓

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรคุณธรรม

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
ที่ปฏิบัติ

การประเมินความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
และประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ ก.ค.ศ.

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

๓๔,๖๐๐ ป.ป.ท.

๑๐๐,๐๐๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

๐ ธปท.

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๘ โครงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ทบทวนประมวลจริยธรรม ๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมอบรม
๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สกศ.
ของ สกศ. ฉบับปรับปรุง
เชิงปฏิบัติการ แนวทาง
การด�าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
การจัดท�าแผนปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐ ๓
N/A สกศ.
ส่งเสริมคุณธรรมของ สกศ.
คุณธรรม จริยธรรม
ประจ�าปี
ภายในองค์กร
โครงการย่อย ๙ การพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ สสวท.
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สสวท.
ตามแนวทางองค์กร
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรมต้นแบบ
ประกาศเจตนารมณ์/
สสวท.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
สสวท.
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ให้เป็นจิตอาสา
สร้างองค์กร ให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สสวท.
หาแนวทางการปฏิบัติที่
สสวท.
ศักยภาพของบุคลากร
ดี (Best Practice) และ
(เสริมสร้างความรู้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัย
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
คุณธรรมจริยธรรม/
เตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจ)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

สสวท.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

สสวท.

๐ สสวท.

๑๐๐,๐๐๐ สกศ.

N/A สกศ.

ผู้รับผิดชอบ

สสวท.

๖

๓

๓/๑๐

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

งบประมาณ

การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอ
เพียงในการบริหาร
จัดการองค์กร

การพัฒนาหน่วยงาน
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ แนวทาง
การด�าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ภายในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๐ สมศ. องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
ต้นแบบตามหลัก
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
จิตอาสา และกตัญญู
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงาน
ฐานข้อมูลคนดีในองค์กร
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
อัตลักษณ์องค์กร
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
เครือข่ายองค์กรคุณธรรม
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
หาแนวทางการปฏิบัติที่ดี ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
(Best Practice) และ
(กิจกรรมการระดมความคิด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาปัญหาทีอ่ ยากแก้
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
ความดีที่อยากท�า/กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม)
โครงการย่อย ๑๑ สทศ. มีระเบียบน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมร่วมกัน
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เพือ่ ก�าหนดแนวปฏิบตั หิ ลัก
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
กระตุ้นให้บุคลากรน�าหลัก ๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
ของบุคลากร สทศ.
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
ไปสู่การปฏิบัติ
เสริมสร้างความรู้
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
ความเข้าใจ/
เพื่อก�ากับติดตาม
เตรียมความพร้อม/
การปฏิบัติตามกิจกรรม
สานสัมพันธ์ในองค์กร
มีระเบียบน่าอยู่
ตั้งคณะท�างาน
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๐ ๓
๖,๐๐๐ สทศ.
กลุ่มงานมีระเบียบน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

ประเมินผลโครงการ

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๖

๖

๖

๐ สทศ.

๐ สทศ.

๐ สทศ.

๐ สมศ.

๐ สมศ.

๖

๖

๓/๑๐

๐ สมศ.

๐ สมศ.

๖

๓/๑๐

ผู้รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐ สมศ.

งบประมาณ

๖

๓

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐
การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

สมศ. องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
การถอดบทเรียนจาก
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประกาศเชิดชูเกียรติคน
คุณธรรมต้นแบบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
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ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

โครงการย่อย ๑๒ สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A
ต่อยอด ตามพระราช
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
สู่สังคมไทย
กิจกรรมร่วมกันสร้าง
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
กิจกรรมสร้างข้อตกลงทาง ๓/๑๐ ๖
๐
ประมวลจริยธรรม
จริยธรรมร่วมกันของ สมศ.
ของ สมศ.
กิจกรรมสร้างความไว้เนื้อ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
เชื่อใจเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
โครงการย่อย ๑๓ สทศ. สร้างกลไกจิตอาสา กตัญญู ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมจิตอาสา
๓/๑๐ ๓
๘,๐๐๐
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เสริมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
จัดกิจกรรมระลึกถึง
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐
ความเข้าใจ ก�าหนด
คุณงามความดีของ
แนวปฏิบัติ หลักกิจกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กร
จิตอาสา และความกตัญญู
ประสานงานเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จิตอาสา
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
เพื่อวางแผนและก�ากับ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๔ ธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
N/A ธ.ออมสิน
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการเสริมสร้างความรู้
และความเข้มแข็ง
ทางการเงิน

ธ.ออมสิน

สทศ.

ประเมินผลโครงการ และ
ถอดบทเรียน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมจริยธรรม
น�าสุขสู่ สมศ.

สมศ. สืบสาน รักษา
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
กิจกรรม สมศ. ปันน�้าใจ
สู่สังคม

โครงการ/กิจกรรม

สทศ.

สมศ.

สมศ.

ผู้รับผิดชอบ

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓

๖

๖

๖

๖

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

N/A ธ.ออมสิน

๐ สทศ.

๐ สทศ.

๐ สมศ.

๐ สมศ.

N/A สมศ.

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

ผู้รับผิดชอบ

จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
ส่งเสริมสถานศึกษา
คุณธรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ

๓/๑๐

๑

๑,๙๒๕,๐๐๐ ศธ.

จัดกิจกรรมรอบรั้วธนาคาร
ธ.ออมสิน
(บ ว ร)
จัดกิจกรรมตามนโยบาย
ธ.ออมสิน
CSR ของธนาคาร
กิจกรรมฟนฟู
ธ.ออมสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(การจัดการน�้าในชุมชน)
โครงการย่อย ๑๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรงบประมาณ
๓/๑๐ ๑ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ศธ.
ให้ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส�านักงาน
ศึกษาธิการภาค
เพื่อขับเคลื่อน โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

จัดกิจกรรม โรงเรียน
วิถีพอเพียง/โรงเรียน ตชด.
(สานฝัน ตชด.)
จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้พิการ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

การจัดอบรมการพัฒนา
สื่อโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ

๓/๑๐

การประกวดสถานศึกษา
คุณธรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ
การสร้างและส่งเสริม
ส�านึกรักชาติ รักถิ่น
ความเป็นพลเมืองดี
๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๑

๑

๑

๑

เชื่อมแผน ลงป.

จัดแถลงข่าวโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

จัดท�าสื่อสารคดีเพื่อสร้าง
ค่านิยม จิตส�านึกที่ดี
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ธ.ออมสิน

ผู้รับผิดชอบ

๔๐๗,๑๐๐ ศธ.

๒๐๐,๕๐๐ ศธ.

๑,๒๐๓,๕๐๐ ศธ.

๕๖,๓๐๐ ศธ.

งบประมาณ

จัดงานประกาศผล
และจัดพิธีมอบโล่
และเกียรติบัตร
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดเสวนาถอดบทเรียน
โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมกระทรวง
ศึกษาธิการ สรุปผล
การด�าเนินงานโครงการ
และจัดท�าเล่มรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

โครงการความร่วมมือ
พัฒนาระบบการให้ความรู้
ทางการเงิน (SBFIC)

การให้ความรู้ทางการเงิน
ออนไลน์ (FL Online)

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๐

๓/๑๐

๑

๑

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

ผู้รับผิดชอบ

๑๘๒,๖๐๐ ศธ.

๕๐๓,๐๐๐ ศธ.

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาชุดฐานข้อมูลระบบคุณธรรมรายบุคคลทุกช่วงวัยของหน่วยงานจัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
การวิเคราะห์และออกแบบ
สกศ.
น�าขึ้นชุดข้อมูล metadata
สกศ.
ขยายผลการเก็บข้อมูล
สกศ.
การจัดท�าระบบบัญชีข้อมูล
เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล
กับหน่วยงานจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑ ๒,๕๔๘,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงปฏิบัติการ
เชิงปฏิบัติการสร้าง
เชิงปฏิบัติการสร้าง
สร้างความร่วมมือ
ความร่วมมือด้านการศึกษา
ความร่วมมือด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนโครงการ
การขับเคลื่อนโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑ ๒,๕๔๘,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
กระบวนการพัฒนาระบบ
กระบวนการพัฒนาระบบ
กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑๙ ครอบครัวจิตอาสา MWIT
ก�าหนดวิสัยทัศน์/
๓/๑๐ ๖
รายละเอียดโครงการ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และเครือข่ายผู้ปกครอง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓/๑๐ ๖
เพื่อการเตรียมพร้อมและ
สร้างความเข้าใจ

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

โครงการย่อย ๑๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การพัฒนานวัตกรรมสร้าง ๓/๑๐ ๓ ๒๗,๙๕๗,๖๐๐ สพฐ.
เครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก

กิจกรรมค่ายบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

๓/๑๐

สร้างแกนน�าจิตอาสา
๓/๑๐
จากเครือข่ายผู้ปกครองครู
และนักเรียนที่เป็นแกนน�า
จิตอาสา
กิจกรรมครอบครัวจิตอาสา ๓/๑๐

การเสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๐
ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๓/๑๐
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

๓

๕

๓

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๒๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๓/๑๐

๓/๑๐

รายงานการจัดกิจกรรม
๓/๑๐
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นบทเรียนมาใช้
พัฒนางานในครั้งต่อไป
เผยแพร่การจัดกิจกรรม
๓/๑๐
โดยสะท้อนมุมมอง
เกี่ยวกับความรู้สึกและ
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น

การสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๓

๙,๑๒๗,๘๐๐ สพฐ.

การสร้างคนดีให้บ้านเมือง

๖

๖

๓

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๘๗,๗๔๘,๒๑๐ สพฐ.

๓ ๒๐๗,๙๕๗,๕๓๐ สพฐ.

๐ คุรุสภา ศธ.

๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ คุรุสภา ศธ.

งบประมาณ

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
เผยแพร่ผลงานสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ
ต้นแบบผู้ประกอบวิชาชีพ ๓/๑๐
ทางการศึกษาและ
นักศึกษาครูที่ผ่าน
การพัฒนาด้านจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์

โครงการ/กิจกรรม

๓ ๑๐๖,๑๐๘,๘๖๐ สพฐ.

๑,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

๓

ผู้รับผิดชอบ

๒,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

งบประมาณ

๑

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า

โครงการย่อย ๑๗ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
พัฒนาบทเรียนจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมและพัฒนาจรรยา ๓/๑๐
บรรณวิชาชีพออนไลน์
บรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ผลิตสื่อส่งเสริมจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมกระบวนการชุมชน ๓/๑๐
บรรณวิชาชีพ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
สร้างเครือข่ายสถาบัน
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
วิชาชีพผ่านระบบ
ผลิตครูและสถานศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓/๑๐

การจัดท�าฐานข้อมูลบุคคล
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

๖

๓

๒,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.
เทศกาลสร้างสรรค์ศิลปะ
นครศรีธรรมราช ร่วมสมัยเมืองนคร

การประชาสัมพันธ์
แสดงผลงาน และทบทวน
เพื่อพัฒนา

งานมหกรรม/เทศกาล
สร้างสรรค์ สืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๒.๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ บุคคล
รณรงค์การยกย่องบุคคล
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการย่อย ๒ การสืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม
สร้างคนสร้างศิลป์ถิ่นนคร : ๓/๑๐
ขับเคลื่อนมรดกธรรม
๓/๑๐ ๓ ๕,๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
นครศรีธรรมราช เด็กเมืองคอนรักษ์ดนตรีไทย
มรดกโลก

(๑.๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ในมิติด้านคุณธรรม
การจัดท�าฐานข้อมูลแหล่ง ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมและ
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
เรียนรู้/สถานที่/พิพิธภัณฑ์
ทุกภาคส่วน สนับสนุนแหล่งเรียนรู้/
ทุกภาคส่วน
ในมิติด้านคุณธรรม
สถานที่/พิพิธภัณฑ์
ในมิติด้านคุณธรรม
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน การสืบสานมรดกทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดท�าข้อตกลง MOU
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างมีคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การฟนฟูอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน (เกมชุมพรหรรษาพาทัวร์)
การท�า MOU ฐานข้อมูล ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ชุมพร
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๑
๓๕,๐๐๐ สวจ.ชุมพร
และพัฒนาสื่อ
(ชุมพรหรรษาพาทัวร์)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๖

๓

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๑,๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
นครศรีธรรมราช

๐ สวจ.ชุมพร

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

97

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

การจัดท�าฐานข้อมูล
นักบวชในศาสนา
ศาสนสถานส่งเสริม
คุณธรรม เครือข่าย
คุณธรรม
การสร้างและพัฒนา
นักบวชในศาสนา
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ขยายผล

๓/๑๐

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(๒.๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร
การยกย่องชุมชน องค์กร
อ�าเภอ จังหวัด ที่มีผลงาน
อ�าเภอ จังหวัดที่มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ด้านการ
เป็นที่ประจักษ์ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ส่
ง
เสริ
ม
คุ
ณ
ธรรม
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

งบประมาณ

กลางน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

๖

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร
ชุดโครงการส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน - วัด/ศาสนาสถาน - โรงเรียน/ราชการ)
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ศูนย์กลางชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนกิจกรรม
ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ขับเคลื่อนผ่านพลังบวร
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู ๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การอบรมนักบวชใน
ทุกภาคส่วน เกียรติ นักบวชในศาสนา
ศาสนา
และศาสนสถานคุณธรรม
ต้นแบบ
การพัฒนาศาสนสถาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐
ต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
พอเพียง
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
การพัฒนาเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
พลังบวร (บ้าน วัด-โบสถ์ทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณถัดไป
มัสยิด โรงเรียน)

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๖

การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

กรมการศาสนา ส่งเสริมให้มัสยิดเป็น
ศูนย์กลางในการน�า
หลักธรรมค�าสอนทาง
ศาสนาไปพัฒนาเยาวชน
และประชาชนในชุมชน
และเกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างองค์กร
เครือข่ายในชุมชน

๖

๓

๑

เชื่อมแผน ลงป.

๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
กรมการศาสนา ส่งเสริมเด็ก เยาวชน
และประชาชนในชุมชน
มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างความเข้มแข็ง
ในท้องถิ่น

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๓

ผู้รับผิดชอบ

๔๕๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

งบประมาณ

๑

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๑ ต้นแบบพระสงฆ์แกนน�าส่งเสริมคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลเดิม พระสอน
การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
๓/๑๐
ศีลธรรม พระนิสิต วัด
อุบลราชธานี พระวิทยากรส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรม/กิจกรรม/
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
เครือข่าย/ผลิตภัณฑ์
พอเพียง และเครือข่าย
กิจกรรมพัฒนาวัดพลัง
๓/๑๐
ด้านศาสนา ศิลปะและ
บวรเพื่อส่งเสริมศีลธรรม
วัฒนธรรม เครือข่าย
กิจกรรมวันส�าคัญต่าง ๆ
คุณธรรม ระดับต่าง ๆ
และกิจกรรมที่เอื้ออ�านวย
ประโยชน์แก่ชุมชน
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี โดยบูรณาการคุณธรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ มจร.
พอเพียง
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี
โครงการย่อย ๒ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐ ๓ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
พัฒนาการบริหาร
กรมการศาสนา เสริมสร้างการศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการ
ด้านศาสนา และพัฒนา
จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนา
กรมการศาสนา บุคลากรทางการศึกษา
ด้านศาสนาให้มีความรู้
อิสลามประจ�ามัสยิด
ความเข้าใจ ทักษะ และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนได้
จัดท�าฐานข้อมูลศูนย์อบรม
กรมการ
ติดตามประเมินผล
ศาสนาอิสลามประจ�า
ศาสนา
การด�าเนินงานของ
มัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
ประจ�ามัสยิด

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

๐ กรมการศาสนา

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๓๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า

การจัดท�าฐานข้อมูล
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์คุณธรรม
เช่น ชุมชนคุณธรรม
บวรออนทัวร์ และ
ท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี
ให้พร้อมในทุกมิติ
การประชุมทบทวนตนเอง
ผ่านการถอดบทเรียน
คัดเลือกชุมชนคุณธรรม
ร่วมเป็นเครือข่าย
ขับเคลื่อนชุมชนที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
อย่างมีคุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU
การสร้างและพัฒนา
วิทยากรแกนน�า เพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๐,๐๐๐ สวจ.ระยอง

งบประมาณ

ประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๐

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

๓/๑๐

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การยกระดับ ชุมชน
องค์กร อ�าเภอ ที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
อย่างมีคุณธรรม

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ของแต่ละอ�าเภอในจังหวัดต่าง ๆ
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การเปดเวทีให้วิทยากร
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓/๑๐ ๖
แกนน�าเข้ามามีบทบาท
ในงานสมัชชา/ตลาดนัด
ในการสนับสนุน ส่งเสริม
คุณธรรม/มหกรรม
ในระดับต่าง ๆ
วัฒนธรรมชุมชน โดย
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐ ๖
การยกระดับกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ บุคคล
และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่ส่งเสริมคุณธรรม
ที่สร้างผลิตภัณฑ์
ของเครือข่าย
วัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรม
ต้นแบบ

จัดสรรเงินอุดหนุน
กรมการศาสนา
ในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค
โครงการย่อย ๓ สร้างการรับรู้ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สร้างความเข้าใจอันดี
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ระยอง
กิจกรรมด�าเนินการร่วมกัน ๓/๑๐ ๓
ระหว่างศาสนา
ระหว่างศาสนา

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ ๗๖ จังหวัด

๐ ๗๖ จังหวัด

๐ ๗๖ จังหวัด

๐ สวจ.ระยอง

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๑

๓

๑
๓,๖

๓,๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐
๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ สวจ.
สมุทรสงคราม

๐ สวจ.ตาก

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

๘๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
(๕.๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การจัดท�าฐาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐ ๖
ข้อมูลการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการด�าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมภายในและ
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ภายนอกหน่วยงาน
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการย่อย ๑ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชียงราย : จังหวัดคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา ต�าราแม่ฟาหลวง
การยกระดับการขับเคลื่อน ๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมและพัฒนา
๓/๑๐ ๑
๔๕๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมกิจกรรม
งานของชุมชนคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรมท่องเที่ยว
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เชิงวิถีวัฒนธรรม
เครือข่าย
โครงการย่อย ๒ บุคคลคุณธรรม น�าพลังทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม
๓/๑๐ ๖
สวจ.
การสืบสาน ส่งเสริม และ ๓/๑๐ ๑
๘๐,๐๐๐ สวจ.
การตลาด/
(พลังทางสังคม)
เพชรบูรณ์
ต่อยอดกิจกรรม
เพชรบูรณ์
การประชาสัมพันธ์และ
สู่ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
โครงการย่อย ๓ การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดตาก
จัดท�าฐานข้อมูลวัฒนธรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓/๑๐ ๑
๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตาก
จัดตลาดนัดพอเพียง
ของชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชน
คู่คุณธรรม
พัฒนาศักยภาพชุมชน
๓/๑๐ ๑
๑๒๐,๐๐๐ สวจ.ตาก
สอดแทรก บูรณาการ
คุณธรรมต้นแบบ
ร่วมกับงานต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมทบทวน
๓/๑๐ ๓
๗๖,๐๐๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๙๐,๐๐๐ สวจ.
มหกรรมวัฒนธรรมชุมชน
และสร้างการรับรู้
สมุทรสงคราม ให้กับชุมชนต่าง ๆ เช่น
สมุทรสงคราม โดยบูรณาการกับงาน
ของชุมชนคุณธรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เทศกาลประจ�าปีหรือ
จ�านวน ๗๖ ชุมชน
จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ
และบูรณาการกับภาคี
ทุกภาคส่วนในจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยง
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน
๐ มท./พม./วธ. กิจกรรมส่งเสริมการและ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./พม./วธ.
พัฒนาศักยภาพคน
ในชุมชนให้มีทักษะ
การเป็นพี่เลี้ยง
๐ มท./พม./วธ.

การถอดบทเรียน
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

(๕.๒) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
๐ สสส./
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ สสส./
การถอดบทเรียน
หน่วยงาน
คุณธรรมเพื่อป้องกันและ
หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงาน
ภัยธรรมชาติและวิกฤติ
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
โรคอุบัติใหม่
ในปีงบประมาณถัดไป
๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

กลางน�้า

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๑
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

การจัดท�าฐานข้อมูล
ครอบครัว ชุมชนและ
วิทยากรแกนน�าส่งเสริม
คุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติและวิกฤติ
โรคอุบัติใหม่ของหน่วยงาน
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๖

๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ มท./พม./วธ.

๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

๕๐๕,๑๙๕,๐๐๐ บาท
๑๗,๗๕๙,๐๐๐ บาท

๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดวางระบบเปดเผย
ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
และเป็นช่องทางในการ
ตรวจสอบข้อมูล
การด�าเนินงานขององค์กร
และน�าเสนอความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา

๖/๒๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
การสะท้อนข้อมูล
๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การสร้างเครือข่าย
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ทุกภาคส่วน คุณธรรมภายในหน่วยงาน
การส่งเสริมคุณธรรม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อการเตือนสติ และ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
กระตุ้นให้บุคลากร
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยโดยน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมให้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
๑ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมแผน ลงป.

การพัฒนาระบบเครดิต
๓/๑๐
สังคม (Social Credit)
ให้เป็นเครื่องมือ หรือ
ระบบแพลตฟอร์มใน
การน�าเข้าข้อมูลการบันทึก
การท�าความดีของบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ มีจ�านวนองค์กรเครือข่ายที่มีการพัฒนาระบบ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๓ จ�านวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

การประกาศนโยบาย
๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประสานความร่วมมือ
หรือวางแนวปฏิบัติในการ
ทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงพฤติกรรม
สร้างวินัยให้บุคลากร
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
ด�าเนินการตามเจตนารมณ์
น�าไปใช้กับระบบ
ขององค์กรและส่งเสริม
การบริหารงานบุคคล
คุณธรรมในหน่วยงาน
ภาครัฐ
การสะท้อนข้อมูลผลการ
๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การทบทวนกฎระเบียบ
ด�าเนินงานการส่งเสริม
ทุกภาคส่วน ของหน่วยงานเพื่อการ
คุณธรรม เพื่อการเตือนสติ
ส่งเสริมคุณธรรม
และกระตุ้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
การประสานความร่วมมือ ๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ทุกภาคส่วน
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
น�าไปใช้กับระบบ
การบริหารงานบุคคล
โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
แผนการยกระดับ
๖/๒๑ ๖
๐ กพ./กพร./
การเสริมพลังบุคลากรหลัก
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ป.ป.ท./วธ.
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) ด้านก�าลังคนและ
(ศจท.)
นโยบายการด�าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน
๖/๒๑ ๖
๐ กพ./ป.ป.ท./
ฐานข้อมูลบุคลากรของ
วธ.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต (ศจท.)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๖

๖

๖/๒๑

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

การขยายเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) สู่ ชมรม/สมาคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

เครือข่ายจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม

การทบทวนผล
การด�าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ
ถัดไป

การประชาสัมพันธ์
ผลการด�าเนินงาน
ทั้งระบบการเปดเผยข้อมูล
วินัยองค์กร และการสร้าง
เครือข่ายคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

๖/๒๑

๖/๒๑

๖/๒๑

๖/๒๑

๖

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ
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๓/๑๐

๖

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๕๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓/๑๐
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้บรรลุเปาหมาย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
ของหน่วยงาน/ชุมชน
ของหน่วยงาน/ชุมชน
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
การส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงาน
จริยธรรมให้กับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่าย
โครงการย่อย ๑ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิษณุโลกให้บรรลุเปาหมาย
การจัดท�าฐานข้อมูล กลุ่ม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๓
หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการส่งเสริม
คุณธรรม
การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และการ ๓/๑๐ ๓
๑๒๕,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับภาคีเครือข่าย

การจัดท�าฐานข้อมูล
กลุ่ม หน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริม
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๓๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก

๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
(๓.๑) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๖
๐ กพร.
๖/๒๑ ๖
๐ ป.ป.ช.
จัดท�าแนวทางด�าเนินการ
๖/๒๑ ๖
๐ กพร.
เชื่อมโยงเครื่องมือ
ก�าหนดมาตรการส่งเสริม
พัฒนาองค์กร สู่การ
การประเมินระดับ
ให้หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับการบริหารจัดการ
น�าแนวทางการปฏิบัติ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรไปสู่ราชการ ๔.๐
ราชการบนพื้นฐานปรัชญา
ในการบริหารจัดการ
และน้อมน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของหน่วยงานภาครัฐ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นคุณค่าหลักในการ
จากผลงานวิจัย สู่ระบบ
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐บริหารองค์กร
การประเมินคุณธรรม
SEP Roadmap)
และความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
๓
N/A กพร.
๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วช.
เวทีวิชาการประจ�าปี
บูรณาการแนวทาง
เพื่อน�าเสนอผล
การปฏิบตั ริ าชการบนพืน้ ฐาน
การด�าเนินการพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
องค์กร สู่การยกระดับ
พอเพียงจากผลงาน
การบริหารจัดการองค์กร
การวิจัยร่วมกับเครื่องมือ/
ไปสู่ราชการ ๔.๐
ระบบการบริหารจัดการ
และน้อมน�าปรัชญา
ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การยกระดับการบริหาร
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐จัดการองค์กรไปสู่
SEP Roadmap) สู่องค์กร
ราชการ ๔.๐ และน้อมน�า
คุณธรรมเพื่อประโยขน์สุข
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของประชาชน
พอเพียงเชิงประจักษ์
โดยก�าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐจัดท�าแนวทาง
ด�าเนินการพัฒนาองค์กร
สู่การยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐SEP Roadmap)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(๓.๒) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน ๖/๒๑ ๓
ปฏิบัติการชุดโครงการวิจัย ๖/๒๑ ๑ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ วช.
N/A กรมส่งเสริม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖/๒๑ ๓
N/A กรมส่งเสริม
และกลไกขยายเครือข่าย
เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญา
การปกครอง ประจ�าปีเพื่อน�าเสนอ
การปกครอง
อปท. ที่ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น
ผลงานส่งเสริมคุณธรรม
ท้องถิ่น
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(SEP) กับองค์กรปกครอง
และประโยชน์สุข
ในการบริหารองค์กร
ส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ที่ประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะ อปท. ที่อยู่
ในระดับเข้าถึง
การเชื่อมโยงเครื่องมือ
๖/๒๑ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ วช.
การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอ
เพียงในการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ประยุกต์
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP) จากชุด
โครงการวิจัยฯ สู่ระบบ
การประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)
(Local Performance
Assessment (LPA)
ประจ�าปี

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.
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ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี
๐ มท./วธ.
กิจกรรมพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ.
การถอดบทเรียน
กระบวนการสมัชชา
การประเมินและทบทวน
คุณธรรม เชื่อมโยง
ผลการด�าเนินงาน
เครือข่ายทางสังคม
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
๐ มท./วธ.
ทุกภาคส่วน อาทิ
ในปีงบประมาณถัดไป
สมัชชาคุณธรรม
ตลาดนัดคุณธรรม
ตลาดนัดความดี

งบประมาณ

กลางน�้า

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๒
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การจัดท�าฐานข้อมูลองค์กร ๓/๑๐
เครือข่ายร่วมส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ มท./วธ.

งบประมาณ

๕๓,๙๖๕,๐๐๐ บาท
๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

108
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับของหน่วยงานทุกภาคส่วน สะท้อนกระบวนการจัดการศึกษาที่บรรลุเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมและทักษะชีวิตที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
โครงการย่อย ๑ หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๑
๓๖๘,๐๐๐ ศปท.ศธ.
การบูรณาการหลักสูตร
๓/๑๑ ๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สอ. สป.ศธ./ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๑,๑๓๐,๖๐๐ ศปท.ศธ.
การส่งเสริมคุณธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
สคบศ./สช./ วังจันทรเกษม
จริยธรรมกระทรวง
พอเพียง หลักสูตร
กศน.
ศึกษาธิการ
ต้านทุจริตศึกษา หลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สกศ.
ของหน่วยงานในสังกัด
จริยธรรมของ สกศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย มีจ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตฯ จากการด�าเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าตั้งต้น

แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

โครงการย่อย ๒ หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สป. วธ.
การพัฒนาวิชาและ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
การส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
บุคคล ชุมชน องค์กร
ในสถานศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอ�าเภอคุณธรรม
ของสถานศึกษา
ด้านจิตอาสาและ
บันทึกตกลงความร่วมมือ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
๓/๑๑ ๓
N/A สถานศึกษา ท�าประโยชน์ให้สังคม
(เตรียมความพร้อม
(MOU) การบูรณาการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สู่ Social Credit)
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สมัชชาคุณธรรม/
๓/๑๑ ๓
N/A
ของกระทรวงวัฒนธรรม
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ในหลักสูตรและกิจกรรม
ผลงาน และการประกาศ
พัฒนาผู้เรียนของ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาของกระทรวง
นักเรียน บุคคลและ
ศึกษาธิการ
สถานศึกษาคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๑ ๓
N/A สป. วธ.
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษา
โครงการย่อย ๓ การบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ศาสนพิธีกร มารยาทไทย และหลักการด�าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕) ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วิชาเลือกในหลักสูตรของสถานศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
จัดท�าฐานข้อมูลชุมชน
๓/๑๑ ๖
๐ สวจ.
การพัฒนาวิชาที่ส่งเสริม
๓/๑๑ ๑
๑๐๐,๐๐๐ สวจ.
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
องค์กร และอ�าเภอ
ก�าแพงเพชร คุณธรรมจริยธรรมของ
ก�าแพงเพชร บุคคล ชุมชน องค์กร
คุณธรรมของจังหวัด
สถานศึกษาในจังหวัด
และอ�าเภอคุณธรรม
ก�าแพงเพชร
ก�าแพงเพชร (คู่มือส่งเสริม
ด้านจิตอาสาและ
คุณธรรม จริยธรรม
ท�าประโยชน์ให้สังคม
ในสถานศึกษา)
(เตรียมความพร้อมสู่
Social Credit)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

สวจ.
ก�าแพงเพชร

สถานศึกษา

สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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การวางระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นการประชุม
ประจ�าเดือนหรืออยู่ใน
วิถีการท�างานที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ด้วยเครื่องมือ
การทบทวนหลังการ
ลงมือท�า (After Action
Reviews) และ/หรือ
การเล่าเรื่องเสริมพลัง
(Story Telling)
ในโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม

บันทึกตกลงความร่วมมือ
(MOU) การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
และการพัฒนาการจัด
ท�าคู่มือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษาจังหวัด
ก�าแพงเพชร

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๖

๑

๓/๑๐

๓/๑๑

๖

๓/๑๑

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยครู/บุคลากร/นักเรียน
ของโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม น�าการ
ศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และการด�าเนินชีวิต
ตามหลักหลักศีล ๕)

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๑

๔

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

งบประมาณ

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานกิจกรรม
ของแต่ละสถานศึกษา
ในจังหวัดก�าแพงเพชร

สมัชชาคุณธรรม/
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ผลงาน และการประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียน บุคคลและ
สถานศึกษาคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรือหน่วยงาน
(๒.๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การด�าเนินกิจกรรม
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน การจัดการความรู้
ทุกภาคส่วน เกียรติบุคลากรต้นแบบ
ตามระบบที่ได้วางไว้
คุณธรรม คนดี ศรี...
(ชื่อหน่วยงาน/เครือข่าย)
การสร้างให้บุคลากร
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การทบทวนผลการด�าเนิน
และครอบครัวเกิด
ทุกภาคส่วน งานกิจกรรมเพื่อการ
ความตระหนักรู้และ
ปรับปรุงในงบประมาณ
เท่าทันสื่อมัลติมีเดีย
ปีถัดไป
และสื่อสังคมออนไลน์
และการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

งบประมาณ

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

๖

๖

๓/๑๑

๖

๑

๓/๑๑

๓/๑๐

๓/๑๑

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๒,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
(Mentor หรือรุ่นพี่
ทุกภาคส่วน
(ผู้สร้างแรงบันดาลใจ)
การพัฒนาบุคลากร
การ Upskill การ Reskill
และทักษะชีวิตที่ส่งเสริม
คุณธรรม ๕ ประการ
ด้วยการฝกปฏิบัติ
ท่ามกลางการท�างานจริง
(On the Job Training))
(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๑ ๑
๖๙,๖๐๐ สช.
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
จริยธรรม ของบุคลากร
ตามระบบ
เกียรติบุคลากรต้นแบบ
สังกัด โดยการวางระบบ
คุณธรรม
การจัดการความรู้ที่เป็น
การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประชุมประจ�าเดือน
หรือยู่ในวิถีการท�างาน
ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและราชการใสสะอาดของส�านักงาน กศน.
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย/
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
กิจกรรมอบรมโครงการ
๓/๑๑ ๓
๓๙๗,๒๕๐ กศน.
ประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
แต่งตั้งคณะท�างาน
คุณธรรม จริยธรรม
เกียรติบุคคลต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
สรรหาและคัดเลือก
๓/๑๑ ๓
๒๒,๐๐๐ กศน.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรรางวัลเพชร กศน.

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๐ สกสค.

๙๐,๐๐๐ สสวท.

๖

๓

ผู้รับผิดชอบ

๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.

งบประมาณ

๓

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และค่านิยม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ในความมีระเบียบวินัย
ประกาศเจตจ�านง
สร้างกฎระเบียบ ส่งเสริม
วิสัยทัศน์ขององค์กร
ความมีคุณธรรม
บุคลากรมีวินัยและ
เปดกิจกรรมแข่งขันร่วมกัน
ศักยภาพในการร่วม
แข่งคุณธรรม
กิจกรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๐ ๓
๑๓๐,๖๐๐ สกสค.
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๑
และสนับสนุนการต่อต้าน
และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริต
การทุจริต
พัฒนาศักยภาพของ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
บุคลากรผ่านกิจกรรม
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
การเสริมสร้างความรู้
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และประโยชน์สุข
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการย่อย ๕ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑ ๓
๕,๐๐๐ สสวท.
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรม
ต่อต้านการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
ประกาศเจตนารมณ์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมและต่อต้านทุจริต
จริยธรรม ในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สอดแทรกและบูรณาการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

๓/๑๑

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๑
และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริต
หลักสูตรการอบรม online
จริยธรรมในการท�างาน
สู่ความยั่งยืน

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงาน กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓

๖

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐ สสวท.

๐ สกสค.

๑,๐๐๐,๐๐๐ สอศ.

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น
Micro learning และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ในปรัชญาของเศรษฐกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
พอเพียง
และจริยธรรม
โครงการย่อย ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมน้อมน�าชีวิต
จริยธรรมน้อมน�าชีวิต
สู่คุณค่าหลักของบุคลากร
สู่คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
สมศ.
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนา
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตเพื่อความ
พอเพียง
ยั่งยืนของชาว สมศ.
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
กิจกรรมพัฒนาความสุข
ในการปฏิบัติงาน
สู่มาตรฐานคุณภาพชีวิต
ที่ดีและความยั่งยืน
โครงการย่อย ๗ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม บนหลักความพอเพียง
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๑ ๖
๐ สทศ.
กระตุ้นให้บุคลากร น�าหลัก
เจตนารมณ์ ร่วมกัน
กิจกรรม สทศ.สู่ องค์การ
มหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ

จัดท�าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สสวท.
ระยะ ๕ ปี และรายปี

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๓

๖

๓/๑๑

๓/๑๑

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ สทศ.

๕๐,๐๐๐ สมศ.

งบประมาณ

ประเมินผลโครงการ
และถอดบทเรียน

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมน้อมน�าชีวิต
สู่คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
กิจกรรมพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา ด้วยแนว
พระบรมราโชวาท
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

ทบทวนและถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

การประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๑

๓/๑๑

๖

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ สทศ.

๕๐,๐๐๐ สมศ.

งบประมาณ

114

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐ สทศ.

งบประมาณ

หลักสูตรการฝกอบรม
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน

โครงการย่อย ๘ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑ ๓ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สลช.
พระราชทาน
หลักสูตรการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือจิต
อาสาพระราชทาน

เสริมสร้างความรู้
๓/๑๑
ความเข้าใจ ก�าหนดแนว
ปฏิบัติ หลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

อบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ระดับสถานศึกษา
อบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ในสถานศึกษา

โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
อบรมวิทยากรแกนน�า
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ประจ�าจังหวัด

๓/๑๑

ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๑
เพื่อก�ากับติดตามการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๑
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติตาม
หลัก สทศ. สู่องค์การ
มหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๓

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

๖,๐๐๐ สทศ.

๓

ผู้รับผิดชอบ

๒,๐๐๐ สทศ.

งบประมาณ

๓

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑
พระราชทาน
การปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ด�าเนินการ
จัดกิจกรรม สรุปผล
การด�าเนินงานและรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

๐ สทศ.

งบประมาณ
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๓/๑๑

๓/๑๑

๓/๑๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๐ สนง.กองทุน
สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์/
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.

๐ ศธ./อว./วธ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

๓๓,๐๘๑,๐๕๐ บาท
๗,๗๖๘,๒๐๐ บาท

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ระบบจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๓.๑) ชุดโครงการ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา ส�ารวจ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การสนับสนุนงานวิจัย
๓/๑๐ ๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การเผยแพร่องค์ความรู้
๓/๑๑
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้
หน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขยายผลความรู้งาน
วิจัยแก่ภาคีเครือข่าย
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
กิจกรรมการสนับสนุน
การเผยแพร่สื่อส่งเสริม
๖
๐ สนง.กองทุน
๓/๑๐ ๖
๐ สนง.กองทุน
๓/๑๑
สื่อปลอดภัย
และพัฒนาพัฒนาสื่อ
สื่อปลอดภัย
คุณธรรมที่เหมาะสม
และสร้างสรรค์/ ส่งเสริมคุณธรรมที่
และสร้างสรรค์/ และเข้าถึงคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
กรมประชา
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
สัมพันธ์/ดศ.
สัมพันธ์/ดศ.

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๓
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

การจัดท�าฐานข้อมูล
องค์ความรู้การส่งเสริม
คุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐
ยกระดับกลุ่มเก่า ขยาย
กลุ่มใหม่ ชุมชน คุณธรรม
สร้างความเข้าใจ/ประกาศ/
เจตนารมณ์/จัดท�าข้อตกลง

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
๓/๑๐
ป้องกันโรค และสร้างสุข
ภาวะทางใจให้แก่บุคลากร
และครอบครัวในสังกัด

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี
(๑.๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์และ
ทุกภาคส่วน และแสดงออกถึง
ทุกภาคส่วน เผยแพร่ผลการด�าเนิน
การมีคุณธรรมของ
กิจกรรมบนฐานวิถีชีวิต
บุคลากรและครอบครัว
ใหม่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
ของหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน
เกียรติ บุคคล ครอบครัว
หน่วยงาน เครือข่าย
และกิจกรรมแสดงออกถึง
การมีคุณธรรมต้นแบบ
ประเมินผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงในปีถัดไป
(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด)
๐ สป.วธ.
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
งานสมัชชา/ตลาดนัด
การขับเคลื่อนกิจกรรม
คุณธรรม/มหกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
วัฒนธรรมชุมชน ยกย่อง
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
เชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน
องค์ความรู้
คุณธรรมต้นแบบ

งบประมาณ

กลางน�้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น

แผนย่อยที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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๓/๑๐

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

การสอดแทรกและ
บูรณาการร่วมกับ
งานต่าง ๆ ภายในจังหวัด

สวจ.สุรินทร์

สวจ.สกลนคร

สวจ.น่าน

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

สวจ.นครพนม งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
สวจ.
นครศรีธรรมราช คุณธรรม

๓/๑๐

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

การจัดงานสมัชชาและ
ตลาดนัดคุณธรรม

สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๐๐,๐๐๐
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการย่อย ๒ การขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๒๓๐,๐๐๐
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการย่อย ๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.นครพนม ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๒๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดนครพนม
โครงการย่อย ๔ วัคซีนคุณธรรม น�าสุรินทร์รุ่งเรือง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุรินทร์ ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๗๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุรินทร์
โครงการย่อย ๕ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๓
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.สกลนคร ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๓
๙๐๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสกลนคร
โครงการย่อย ๖ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.น่าน
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๖
๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้

โครงการย่อย ๑ คนดีศรีสุพรรณ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุพรรณบุรี
การเตรียมการจัดกิจกรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม
สุพรรณบุรี

การสร้างและพัฒนา
วิทยากรแกนน�าเพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.น่าน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สกลนคร

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สุรินทร์

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.นครพนม

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
นครศรีธรรมราช

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
เจตนารมณ์ร่วมกัน
ของชุมชน
โครงการย่อย ๙ ส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ประชุมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา คุณธรรมน้อมน�าปรัชญา
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจพอเพียงขับ
เคลื่อนด้วยพลังบวร
๓/๑๐

๓

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓/๑๐

การคัดเลือกชุมชน องค์กร
และอ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบที่โดดเด่น
และการคัดเลือกบุคคล
คุณธรรมดีเด่น

๓,๖

๓

๖

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

๐ สวจ.ตรัง

๐ สวจ.ตรัง

๓,๖

การประกาศยกย่องเชิดชู ๓/๑๐
เกียรติชุมชน บุคคล
คุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
คุณธรรม ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
การประเมินผลเพื่อการ
๓/๑๐
พัฒนาในวงรอบถัดไป

๖

๐ สวจ.ตรัง

๖

๐ สวจ.กระบี่

งบประมาณ

รักษาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ๓/๑๐
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ขององค์กรชุมชน อ�าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

การประเมินชุมชน องค์กร
๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา อ�าเภอคุณธรรม

โครงการย่อย ๗ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกระบี่
ทบทวนลักษณะข้อปฏิบัติ ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.กระบี่
การขับเคลื่อนแผนส่งเสริม ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.กระบี่
หลักขององค์กร/หน่วยงาน
คุณธรรมจังหวัด และ
คุณธรรมในจังหวัด
สร้างความเข้มแข็งของ
บวร-บรม เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนของชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการย่อย ๘ เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน�าคุณภาพชีวิต
ระดับความส�าเร็จของ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
๓/๑๐ ๓ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
การเป็นชุมชนคุณธรรม
สืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

การประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๐ สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุโขทัย
การทบทวนตนเองและ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๔๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย
การบูรณาการร่วมกับงาน
การยกระดับ (ชุมชน
ส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ
องค์กร อ�าเภอ) ในกลุ่มเก่า
ของเครือข่าย
ของจังหวัด
การเพิ่มขึ้นของเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
ชุมชน องค์กร และอ�าเภอ
คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๑ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี กิจกรรมสืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ปทุมธานี การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
ต่อยอดศาสตร์พระราชา
เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ
ของชุมชน องค์กร อ�าเภอ
คุณธรรม
จัดท�าข้อตกลง ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เจตนารมณ์ร่วมกัน ชุมชน
เผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาศักยภาพ ชุมชน
๓/๑๐ ๖
N/A สวจ.ปทุมธานี
การประเมินผลเพื่อ
คุณธรรมต้นแบบ
การพัฒนาในวงรอบถัดไป
โครงการย่อย ๑๒ การขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น กิจกรรมลงพื้นที่ ถ่ายทอด ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
องค์ความรู้แนวทาง
เชิดชูเกียรติ ชุมชน อ�าเภอ
การขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
อ�าเภอ คุณธรรมต้นแบบ
ตามแผนปฏิบัติการฯ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๖

๖

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๐ สวจ.ขอนแก่น

๐ สวจ.ปทุมธานี

๐ สวจ.ปทุมธานี

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓,๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย

๓/๑๐

๓/๑๐

๓

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การเพิ่มจ�านวนวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม/
จ�านวนชุมชนคุณธรรม/
จ�านวนกิจกรรม

๓/๑๐

๓

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

การเพิ่มขึ้นจ�านวน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม/
กิจกรรม/เครือข่าย/
ผลิตภัณฑ์ (วัดจากชุมชน
คุณธรรม) ๑๕ ชุมชน
โครงการย่อย ๑๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
การยกระดับชุมชน
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.
องค์ความรู้
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
๓

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น
เจตนารมณ์ร่วมกันใน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
และจังหวัด
จัดท�าองค์ความรู้
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ต้นแบบตามแผนปฏิบัติ
การฯ
โครงการย่อย ๑๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ร้อยเอ็ด การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
ในกลุ่มเก่า
ส่งเสริมคุณธรรมของ
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

๓,๖

๓

๓,๖

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
๓/๑๐
คุณธรรม
การสอดแทรกและ
๓/๑๐
ร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด

๓

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม
การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด

๓,๖

๓/๑๐

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงาน ชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา
๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

๐ สวจ.ร้อยเอ็ด

N/A สวจ.ร้อยเอ็ด

๐ สวจ.ขอนแก่น

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

การสร้างและพัฒนา
วิทยากรแกนน�า เพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล

๖

๖

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๕๕๐,๐๐๐ สวจ.ราชบุรี

งบประมาณ

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อน ชุมชน
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนกลาง (กลุ่มเปาหมาย: บุคลากรองค์กรภาครัฐ และครอบครัว)
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ภาครัฐ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้

การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

โครงการย่อย ๑ องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๗๓,๐๐๐ อว.
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๖๒,๐๐๐ อว.
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
ประกาศเจตนารมณ์
อว.
หน่วยงานด�าเนินกิจกรรม
อว.
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณธรรมตามแผน
รับทราบ เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมคุณธรรม
(ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากท�า)

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

การจัดท�าฐานข้อมูล ชุมชน ๓/๑๐
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ต้นแบบ

โครงการย่อย ๑๕ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ราชบุรีวิถีพอเพียง
การประชุมเตรียมจัดงาน ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ราชบุรี
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประกาศเชิดชูเกียรติ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การถอดบทเรียน
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

งานสมัชชา/ตลาดนัด
คุณธรรม/มหกรรม
วัฒนธรรมชุมชน โดย
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
การประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๑

๖

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

อว.

๑๕,๐๐๐ อว.

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๐ สวจ.ราชบุรี

งบประมาณ
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งบประมาณ

อว.

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมบุคลากรเข้ามา
เป็นจิตอาสาเพื่อสร้าง
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขและประโยชน์สุข

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสุจริต โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)
การขับเคลื่อนหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
การประเมินคุณธรรม
๓/๑๐ ๖
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส
ต้นแบบ
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
การประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
ร่วมกันในองค์กร
กิจกรรมอบรมเครือข่าย
๓/๑๐ ๓
๓๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
การจ้างผลิตสื่อรณรงค์
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สป.วธ.
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
การประชุมเพื่อขับเคลื่อน ๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
งานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน
องค์กรคุณธรรมตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

อว.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

อว.

อว.

อว.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.
๐ สป.วธ.

๖

๖
๖

การถอดองค์ความรู้
๓/๑๐
จากโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๓/๑๐
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

๓/๑๐

การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคลคุณธรรม

โมเดลการสร้างองค์กร
คุณธรรมของแต่ละ
หน่วยงาน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่างๆ
ทบทวนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ /คัดเลือกตัวอย่าง
ขององค์กรคุณธรรม
ต้นแบบปีต่อไป

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ด�าเนินกิจกรรม
ตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๐

๒

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
ผู้รับผิดชอบ

N/A สธ.

งบประมาณ

โครงการย่อย ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดย กระทรวงการต่างประเทศ
การพัฒนาและยกระดับ
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
การก�ากับติดตามและ
๖/๑๐ ๓
N/A ศปท.กต.
องค์กรคุณธรรม
ประเมินผลการพัฒนาและ
ยกระดับองค์กรคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
และการเสริมสร้าง
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
และความโปร่งใสในการ
อย่างมีคุณธรรมและ
ด�าเนินงานตามเกณฑ์
ความโปร่งใสในการ
การประเมินคุณธรรม
ด�าเนินงานตามเกณฑ์
และความโปร่งใสในการ
การประเมินคุณธรรม
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
และความโปร่งใสในการ
ภาครัฐ (ITA)
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
โครงการย่อย ๕ การส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อ
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
สร้างบุคลากรให้เป็น
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จิตอาสาและมีคุณธรรม
จริยธรรม
การสร้างและปรับปรุง
๓/๑๐ ๓
๐ ธปท.
กิจกรรมส่งเสริม
๓/๑๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.
หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนทั่วไป
คุณธรรมจริยธรรม
มีคุณธรรมจริยธรรม

โครงการย่อย ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดท�าค�ารับรอง
๓/๑๐ ๖
๐ สธ.
การปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
๓/๑๐ ๒
N/A สธ.

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม และเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๓/๑๐

๖/๑๐

๓/๑๐

มอบรางวัลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคลากรและองค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม และ
ด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

๓/๑๐

๖

๓

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ถอดบทเรียน
การด�าเนินการองค์กร
คุณธรรมต้นแบบฯ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ ธปท.

๓๕,๘๐๐ ศปท.กต.

๐ สธ.

๐ สธ.

งบประมาณ
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๓/๑๐

๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ ธปท.

งบประมาณ

กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน ๓/๑๐
มีคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
โครงการย่อย ๖ คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี โดยส�านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ๓/๑๐ ๖
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ๓/๑๐ ๖
ให้พร้อมต่อการแสดงออก
ซักซ้อมความเข้าใจ
ในการมีคุณธรรมของ
โดยวิทยากรคุณธรรม
บุคลากร (ศาสนสถาน
ต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง พื้นที่สาธารณะ
ของหน่วยงาน ฯลฯ)

การจัดท�าสื่อเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด
การมีคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๓
๖
๖

๖

๓/๑๐
๓/๑๐
๓/๑๐

๓/๑๐

กิจกรรมจริยธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิต
ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
การประเมินผล
การด�าเนินงานกิจกรรม

๓

๓/๑๐

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรคุณธรรม

๖

๖

๐ ป.ป.ท.

๓/๑๐

๓/๑๐

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
ที่ปฏิบัติ

การประเมินความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
และประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

๐ ป.ป.ท.

๖,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.

งบประมาณ

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

๓๔,๖๐๐ ป.ป.ท.

๑๐๐,๐๐๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

๐ ธปท.

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

125

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๗ ขับเคลื่อนงานจริยธรรมของส�านักงาน ก.ค.ศ. สู่องค์กรคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ ก.ค.ศ.
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ ก.ค.ศ.
ขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากรดีเด่นของ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ส�านักงาน ก.ค.ศ
โครงการย่อย ๘ โครงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ทบทวนประมวลจริยธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมอบรม
๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สกศ.
ของ สกศ. ฉบับปรับปรุง
เชิงปฏิบัติการ แนวทาง
การด�าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
การจัดท�าแผนปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
๐ สกศ.
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐ ๓
N/A สกศ.
ส่งเสริมคุณธรรมของ สกศ.
คุณธรรม จริยธรรม
ประจ�าปี
ภายในองค์กร
โครงการย่อย ๙ การพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ สสวท.
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สสวท.
ตามแนวทางองค์กร
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรมต้นแบบ
สสวท.
ประกาศเจตนารมณ์/
สสวท.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
ให้เป็นจิตอาสา สร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สสวท.
หาแนวทางการปฏิบัติ
สสวท.
ศักยภาพของบุคลากร
ที่ดี (Best Practice)
(เสริมสร้างความรู้
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
คุณธรรมจริยธรรม/
เตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจ)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

การประเมินระดับความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ แนวทาง
การด�าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ภายในองค์กร
การพัฒนาหน่วยงาน
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

๓

๓/๑๐

๖

เชื่อมแผน ลงป.

เผยแพร่องค์ความรู้
จากการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน ก.ค.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

สสวท.

สสวท.

สสวท.

๐ สสวท.

๑๐๐,๐๐๐ สกศ.

N/A สกศ.

๐ ก.ค.ศ.

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๐ สมศ. องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
ต้นแบบตามหลัก
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
จิตอาสา และกตัญญู
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงาน
ฐานข้อมูลคนดีในองค์กร
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
อัตลักษณ์องค์กร เครือข่าย
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
องค์กรคุณธรรม
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
หาแนวทางการปฏิบัติ
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ดี (Best Practice)
(กิจกรรมการระดมความคิด
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหา ปัญหาที่อยากแก้
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
ความดีที่อยากท�า/กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม)
โครงการย่อย ๑๑ สทศ. มีระเบียบน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมร่วมกัน
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เพือ่ ก�าหนดแนวปฏิบตั หิ ลัก
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
กระตุ้นให้บุคลากรน�าหลัก ๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
ของบุคลากร สทศ.
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ไปสู่การปฏิบัติ
เช่น เสริมสร้างความรู้
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
ความเข้าใจ/เตรียมความ
เพื่อก�ากับติดตามการ
พร้อม/สานสัมพันธ์
ปฏิบัติตามกิจกรรม
ในองค์กร
มีระเบียบน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๖

๖

๖

๖

๓/๑๐

๖

๓/๑๐

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

ประเมินผลโครงการ

การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอ
เพียงในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

สมศ. องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สทศ.

๐ สทศ.

๐ สทศ.

๐ สมศ.

๐ สมศ.

๐ สมศ.

๐ สมศ.

๕๐,๐๐๐ สมศ.

งบประมาณ
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๓/๑๐

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สทศ.

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๐ ๓
๖,๐๐๐
กลุ่มงานมีระเบียบน่าอยู่
โครงการย่อย ๑๒ สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ๓/๑๐ ๓
N/A
ตามพระราชปณิธาน
ตามพระราชปณิธาน
เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย
เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย
กิจกรรมร่วมกันสร้าง
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
กิจกรรมสร้างข้อตกลง
๓/๑๐ ๖
๐
ประมวลจริยธรรม
ทางจริยธรรมร่วมกัน
ของ สมศ.
ของ สมศ.
กิจกรรมสร้างความ
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
โครงการย่อย ๑๓ สทศ. สร้างกลไกจิตอาสา กตัญญู ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมจิตอาสา
๓/๑๐ ๓
๘,๐๐๐
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เสริมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
จัดกิจกรรมระลึกถึง
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐
ความเข้าใจ ก�าหนด
คุณงามความดีของ
แนวปฏิบัติ หลักกิจกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กร
จิตอาสา และความกตัญญู
ประสานงานเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จิตอาสา
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
เพื่อวางแผนและก�ากับ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๔ ธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A ธ.ออมสิน
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตั้งคณะท�างาน

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

ธ.ออมสิน

สทศ.

สทศ.

สมศ.

สมศ.

สทศ.

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างความรู้
และความเข้มแข็ง
ทางการเงิน

ประเมินผลโครงการ และ
ถอดบทเรียน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมจริยธรรมน�าสุข
สู่ สมศ.

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓

๖

๖

๖

๖

๓

เชื่อมแผน ลงป.

สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ๓/๑๐
ตามพระราชปณิธาน
เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย
กิจกรรม สมศ. ปันน�้าใจ
๓/๑๐
สู่สังคม

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

N/A ธ.ออมสิน

๐ สทศ.

๐ สทศ.

๐ สมศ.

๐ สมศ.

N/A สมศ.

งบประมาณ
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ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐
จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
ส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๑

๑,๙๒๕,๐๐๐ ศธ.

จัดกิจกรรมรอบรั้วธนาคาร
ธ.ออมสิน
(บ ว ร)
จัดกิจกรรมตามนโยบาย
ธ.ออมสิน
CSR ของธนาคาร
กิจกรรมฟนฟู
ธ.ออมสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(การจัดการน�้าในชุมชน)
โครงการย่อย ๑๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรงบประมาณ
๓/๑๐ ๑ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ศธ.
ให้ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส�านักงาน
ศึกษาธิการภาคเพื่อ
ขับเคลื่อน โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

จัดกิจกรรม โรงเรียน
วิถีพอเพียง/โรงเรียน ตชด.
(สานฝัน ตชด.)
จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้พิการ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

การจัดอบรม
การพัฒนาสื่อโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๓/๑๐

การประกวด
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
การสร้างและส่งเสริม
ส�านึกรักชาติ รักถิ่น
ความเป็นพลเมืองดี
๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

จัดแถลงข่าวโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

จัดท�าสื่อสารคดีเพื่อสร้าง
ค่านิยม จิตส�านึกที่ดี
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๑

๑

๑

๑

เชื่อมแผน ลงป.

ธ.ออมสิน

ผู้รับผิดชอบ

๔๐๗,๑๐๐ ศธ.

๒๐๐,๕๐๐ ศธ.

๑,๒๐๓,๕๐๐ ศธ.

๕๖,๓๐๐ ศธ.

งบประมาณ

จัดงานประกาศผล
และจัดพิธีมอบโล่
และเกียรติบัตร
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดเสวนาถอดบทเรียน
โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมกระทรวง
ศึกษาธิการ สรุปผล
การด�าเนินงานโครงการ
และจัดท�าเล่มรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

โครงการความร่วมมือ
พัฒนาระบบการให้ความรู้
ทางการเงิน (SBFIC)

การให้ความรู้ทางการเงิน
ออนไลน์ (FL Online)

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๑

๑

เชื่อมแผน ลงป.

ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

ผู้รับผิดชอบ

๑๘๒,๖๐๐ ศธ.

๕๐๓,๐๐๐ ศธ.

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาชุดฐานข้อมูลระบบคุณธรรมรายบุคคลทุกช่วงวัยของหน่วยงานจัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
การวิเคราะห์และออกแบบ
สกศ.
น�าขึ้นชุดข้อมูล metadata
สกศ.
ขยายผลการเก็บข้อมูลกับ
สกศ.
การจัดท�าระบบบัญชีข้อมูล
เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงานจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑ ๑,๖๓๓,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงปฏิบัติการสร้าง
เชิงปฏิบัติการสร้าง
เชิงปฏิบัติการสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษา
ความร่วมมือด้านการศึกษา
ความร่วมมือด้านการศึกษา
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
การขับเคลื่อนโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
การขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑ ๑,๖๓๓,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
กระบวนการพัฒนาระบบ
กระบวนการพัฒนาระบบ
กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑๙ ครอบครัวจิตอาสา MWIT
ก�าหนดวิสัยทัศน์/
๓/๑๐ ๖
รายละเอียดโครงการ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และเครือข่ายผู้ปกครอง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓/๑๐ ๖
เพื่อการเตรียมพร้อม
และสร้างความเข้าใจ

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

โครงการย่อย ๑๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การพัฒนานวัตกรรมสร้าง ๓/๑๐ ๓ ๓๐,๗๕๓,๓๖๐ สพฐ.
เครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก

กลางน�้า

กิจกรรมค่ายบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

๓/๑๐

สร้างแกนน�าจิตอาสา
๓/๑๐
จากเครือข่ายผู้ปกครอง ครู
และนักเรียน ที่เป็นแกนน�า
จิตอาสา
กิจกรรมครอบครัวจิตอาสา ๓/๑๐

๓

๕

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๒๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๖

๓

๓

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

รายงานการจัดกิจกรรม
๓/๑๐
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นบทเรียนมาใช้
พัฒนางานในครั้งต่อไป
เผยแพร่การจัดกิจกรรม
๓/๑๐
โดยสะท้อนมุมมอง
เกี่ยวกับความรู้สึกและ
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น

การสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๑๐,๐๔๐,๕๘๐ สพฐ.

๓

๓

การสร้างคนดีให้บ้านเมือง

๑,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ
ต้นแบบผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและ
นักศึกษาครูที่ผ่านการ
พัฒนาด้านจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์

โครงการ/กิจกรรม

๑๑๖,๑๐๘,๘๖๐ สพฐ.

๓

๓/๑๐

ผู้รับผิดชอบ

๒,๘๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

งบประมาณ

๓

๑

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

การเสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๐
ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๓/๑๐
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

โครงการย่อย ๑๗ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
พัฒนาบทเรียนจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมและพัฒนาจรรยา
บรรณวิชาชีพออนไลน์
บรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ผลิตสื่อส่งเสริมจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมกระบวนการชุมชน
บรรณวิชาชีพ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
สร้างเครือข่ายสถาบันผลิต ๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
วิชาชีพผ่านระบบ
ครูและสถานศึกษาฝก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๙๖,๕๒๓,๐๓๑ สพฐ.

๒๐๗,๙๕๗,๕๓๐ สพฐ.

๐ คุรุสภา ศธ.

๐ คุรุสภา ศธ.

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓/๑๐

การจัดท�าฐานข้อมูลบุคคล
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

๖

งานมหกรรม/เทศกาล
สร้างสรรค์ สืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการ/กิจกรรม

การประชาสัมพันธ์
แสดงผลงาน และทบทวน
เพื่อพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๒.๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงานทุก การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ภาคส่วน
การประชาสัมพันธ์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ บุคคล
รณรงค์การยกย่องบุคคล
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงานทุก
การประเมินและทบทวน
ภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

(๑.๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ในมิติด้านคุณธรรม
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมและ
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
แหล่งเรียนรู้/สถานที่/
ทุกภาคส่วน สนับสนุนแหล่งเรียนรู้/
ทุกภาคส่วน
พิพิธภัณฑ์ในมิติ
สถานที่/พิพิธภัณฑ์
ด้านคุณธรรม
ในมิติด้านคุณธรรม
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน การสืบสานมรดกทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดท�าข้อตกลง MOU
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างมีคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การฟนฟูอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน (เกมชุมพรหรรษาพาทัวร์)
การท�า MOU ฐานข้อมูล ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ชุมพร
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๑
๓๕,๐๐๐ สวจ.ชุมพร
และพัฒนาสื่อ
(ชุมพรหรรษาพาทัวร์)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๖

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ สวจ.ชุมพร

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ
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๓/๑๐

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

การจัดท�าฐานข้อมูล
นักบวชในศาสนา
ศาสนสถานส่งเสริม
คุณธรรม เครือข่าย
คุณธรรม
การสร้างและพัฒนา
นักบวชในศาสนา
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ขยายผล

๓/๑๐

๓/๑๐

การจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

๖

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

(๒.๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร
รณรงค์การยกย่องชุมชน
อ�าเภอ จังหวัด ที่มีผลงาน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
เป็นที่ประจักษ์ด้านการ
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร
ชุดโครงการส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน - วัด/ศาสนาสถาน - โรงเรียน/ราชการ)
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ศูนย์กลางชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนกิจกรรม
ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ขับเคลื่อนผ่านพลังบวร
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู ๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การอบรมนักบวช
ทุกภาคส่วน เกียรติ นักบวชในศาสนา
ในศาสนา
และศาสนสถานคุณธรรม
ต้นแบบ
การพัฒนาศาสนสถาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐
ต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
พอเพียง
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
การพัฒนาเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
พลังบวร (บ้าน วัด-โบสถ์ทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณถัดไป
มัสยิด โรงเรียน)

เชื่อมแผน ลงป.
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

๖

การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๐

๓/๑๐

กรมการศาสนา ส่งเสริมให้มัสยิดเป็น
ศูนย์กลางในการน�าหลัก
ธรรมค�าสอนทางศาสนา
ไปพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน และ
เกิดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรเครือข่าย
ในชุมชน

๖

๓

๑

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
กรมการศาสนา ส่งเสริมเด็ก เยาวชน
และประชาชนในชุมชน
มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างความเข้มแข็งใน
ท้องถิ่น

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๓

ผู้รับผิดชอบ

๖๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

งบประมาณ

๑

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า

โครงการย่อย ๑ ต้นแบบพระสงฆ์แกนน�าส่งเสริมคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลเดิม พระสอน
การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
๓/๑๐
ศีลธรรม พระนิสิต วัด
อุบลราชธานี พระวิทยากรส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม/กิจกรรม/
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
เครือข่าย/ผลิตภัณฑ์
พอเพียง และเครือข่าย
กิจกรรมพัฒนาวัด
๓/๑๐
ด้านศาสนา ศิลปะและ
พลังบวรเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม เครือข่าย
ศีลธรรม กิจกรรมวันส�าคัญ
คุณธรรม ระดับต่าง ๆ
ต่าง ๆ และกิจกรรม
ที่เอื้ออ�านวยประโยชน์
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี แก่ชุมชน โดยบูรณาการ
คุณธรรมตามปรัชญา
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ มจร.
ของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี
โครงการย่อย ๒ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐ ๓ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
พัฒนาการบริหาร
กรมการศาสนา เสริมสร้างการศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการ
ด้านศาสนา และพัฒนา
จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนา
กรมการศาสนา บุคลากรทางการศึกษา
ด้านศาสนาให้มีความรู้
อิสลามประจ�ามัสยิด
ความเข้าใจ ทักษะ และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนได้
จัดท�าฐานข้อมูลศูนย์อบรม
กรมการศาสนา ติดตามประเมินผล
ศาสนาอิสลามประจ�า
การด�าเนินงานของ
มัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
ประจ�ามัสยิด
จัดสรรเงินอุดหนุน
กรมการศาสนา
ในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

๐ กรมการศาสนา

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๔๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๐ ๗๖ จังหวัด

๐ ๗๖ จังหวัด

๐ ๗๖ จังหวัด

๖

๖

๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ สวจ.ระยอง

งบประมาณ

๖

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๓ สร้างการรับรู้ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สร้างความเข้าใจอันดี
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ระยอง
กิจกรรมด�าเนินการร่วมกัน ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สวจ.ระยอง
ประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ระหว่างศาสนา
ระหว่างศาสนา
ผลการด�าเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ของแต่ละอ�าเภอในจังหวัดต่าง ๆ
การประชุมทบทวนตนเอง ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การเปดเวทีให้วิทยากร
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓/๑๐
ผ่านการถอดบทเรียน
แกนน�าเข้ามามีบทบาท
ในงานสมัชชา/ตลาดนัด
คัดเลือกชุมชนคุณธรรม
ในการสนับสนุน ส่งเสริม
คุณธรรม/มหกรรม
ร่วมเป็นเครือข่าย
ในระดับต่าง ๆ
วัฒนธรรมชุมชน โดย
ขับเคลื่อนชุมชนที่สร้าง
บูรณาการกับหน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อย่างมีคุณธรรม
ภาคประชาสังคม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
การยกระดับกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน
จัดท�าข้อตกลง MOU
และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
องค์กร อ�าเภอ ที่สร้าง
การสร้างและพัฒนา
ที่ส่งเสริมคุณธรรม
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
วิทยากรแกนน�า เพื่อเป็น
ของเครือข่าย
อย่างมีคุณธรรมต้นแบบ
ต้นแบบและขยายผล
การคัดเลือกชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
อ�าเภอ คุณธรรม ร่วมเป็น
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ผลการด�าเนินงาน
เครือข่ายขับเคลื่อนชุมชน
การยกระดับ ชุมชน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ที่สร้างผลิตภัณฑ์
องค์กร อ�าเภอ ที่สร้าง
ในปีงบประมาณถัดไป
วัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรม
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
(กลุ่มใหม่)
อย่างมีคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์คุณธรรม
เช่น ชุมชนคุณธรรม
บวรออนทัวร์ และ
ท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี
ให้พร้อมในทุกมิติ
การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
วิทยากรแกนน�า เพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล
โครงการย่อย ๑ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชียงราย : จังหวัดคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา ต�าราแม่ฟาหลวง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมและพัฒนา
๓/๑๐ ๑
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมกิจกรรม
(กลุ่มเก่า) เพื่อยกระดับ
ชุมชนคุณธรรมฯ ท่องเที่ยว
ส่งเสริมคุณธรรม
ให้มีความพร้อมในทุกมิติ
เชิงวิถีวัฒนธรรม
ของเครือข่าย
การยกระดับในกลุ่มเก่า
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย
งานสมัชชาและตลาดนัด
และเฟ้นหา เสริมหนุน
คุณธรรม
แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อน
การสอดแทรกและ
งานของชุมชนคุณธรรม
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ภายในจังหวัด
โครงการย่อย ๒ บุคคลคุณธรรม น�าพลังทางสังคม
กิจกรรม ค้นหาวิทยากร
๓/๑๐ ๑
๑๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การออมความดี ๓/๑๐ ๑
๘๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การจัดการข้อมูล
ต้นแบบ
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
องค์ความรู้ของชุมชน/
การถอดบทเรียน
องค์ความรู้
กิจกรรม การตลาด/
การประชาสัมพันธ์
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๑

๓
๖

๑

๓

๓/๑๐

๓/๑๐
๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๘๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

๑๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

๐ สวจ.เชียงราย

N/A สวจ.เชียงราย

๔๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๑

๓

๓/๑๐

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ ๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
การผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมทบทวน
๓/๑๐ ๓
๗๖,๐๐๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรมให้ ๓/๑๐
และสร้างการรับรู้
สมุทรสงคราม กับชุมชนต่าง ๆ เช่น การ
ของชุมชนคุณธรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ�านวน ๗๖ ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

๑๒๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

งบประมาณ

การสอดแทรก บูรณาการ
ร่วมกับงานต่าง ๆ
ภายในจังหวัด
จัดตลาดนัดพอเพียง
คู่คุณธรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ผ่านสื่อ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

๑

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ สวจ.
สมุทรสงคราม

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

๐ สวจ.ตาก

๐ สวจ.ตาก

งบประมาณ

๑๘๐,๐๐๐ สวจ.
มหกรรมวัฒนธรรมชุมชน ๓/๑๐ ๓,๖
สมุทรสงคราม โดยบูรณาการกับ
งานเทศกาลประจ�าปีหรือ
จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ
และบูรณาการกับภาคี
ทุกภาคส่วนในจังหวัด
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
(๕.๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การจัดท�าฐาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐ ๖
ข้อมูลการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการด�าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมภายใน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
และภายนอกหน่วยงาน
ในปีงบประมาณถัดไป
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน
จัดท�าข้อตกลง MOU

๑

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

โครงการย่อย ๓ การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดตาก
จัดท�าฐานข้อมูลวัฒนธรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชน
พัฒนาศักยภาพชุมชน
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
กิจกรรมสืบสาน
คุณธรรมต้นแบบ
รักษาต่อยอดประเพณี
ท้องถิ่น
การอบรมพัฒนา
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

137

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

๖

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(๕.๒) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
๐ สสส./
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ สสส./
การถอดบทเรียน
หน่วยงาน
คุณธรรมเพื่อป้องกันและ
หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงาน
ภัยธรรมชาติและวิกฤติ
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
โรคอุบัติใหม่
ในปีงบประมาณถัดไป
๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยง
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน
๐ มท./พม./วธ. กิจกรรมส่งเสริมการและ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./พม./วธ. การถอดบทเรียน
พัฒนาศักยภาพคน
การประเมินและทบทวน
ในชุมชนให้มีทักษะ
ผลการด�าเนินงาน
การเป็นพี่เลี้ยง
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
๐ มท./พม./วธ.

งบประมาณ

กลางน�้า

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๑
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

๓/๑๐

การจัดท�าฐานข้อมูล
ครอบครัว ชุมชน
และวิทยากรแกนน�า
ส่งเสริมคุณธรรม

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจาก
ภัยธรรมชาติและวิกฤติ
โรคอุบัติใหม่ของหน่วยงาน
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๖

๖

ผู้รับผิดชอบ

๐ มท./พม./วธ.

๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

๕๑๓,๔๔๘,๓๖๑ บาท
๑๗,๒๔๙,๐๐๐ บาท

๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
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โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยโดยน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมให้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
การจัดตั้งหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๑ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.
เพื่อรองรับการท�าหน้าที่
เพื่อให้เกิดการขยาย
ดูแลระบบเครดิตสังคม
จ�านวนผู้เข้ามาบันทึก
ทั้งระบบ ภายใต้การก�ากับ
ข้อมูลและผู้สนับสนุน
ดูแลของส�านักงานปลัด
และประโยชน์/ผลกระทบ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
เชิงบวกของระบบเครดิต
และความมั่นคงของมนุษย์
สังคม

งบประมาณ

กลางน�้า

๑

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๓ จ�านวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.

งบประมาณ
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การจัดวางระบบเปดเผย
ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
และเป็นช่องทาง
ในการตรวจสอบข้อมูล
การด�าเนินงานขององค์กร
และน�าเสนอความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
การประกาศนโยบายหรือ
วางแนวปฏิบัติในการสร้าง
วินัยให้บุคลากรด�าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
และส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงานภาครัฐ
การสะท้อนข้อมูลผล
การด�าเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรม เพื่อการเตือนสติ
และกระตุ้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
การประสานความร่วมมือ
และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
น�าไปใช้กับระบบการ
บริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

๖

๖

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

เชื่อมแผน ลงป.

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

๐

๐

หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การทบทวนกฎระเบียบ
ของหน่วยงานเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
๖/๒๑

๖

๐

หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

เครือข่ายจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ
ถัดไป

๖/๒๑

๖/๒๑

๖

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐
หน่วยงาน
การสะท้อนข้อมูล
๖/๒๑ ๖ ๐
หน่วยงาน
การสร้างเครือข่าย
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ทุกภาคส่วน คุณธรรมภายในหน่วยงาน
การส่งเสริมคุณธรรม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อการเตือนสติ และ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
กระตุ้นให้บุคลากร
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
๐
หน่วยงาน
การประสานความร่วมมือ ๖/๒๑ ๖ ๐
หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
ทั้งระบบการเปดเผยข้อมูล
น�าไปใช้กับระบบการ
วินัยองค์กร และการสร้าง
บริหารงานบุคคล
เครือข่ายคุณธรรม

งบประมาณ

กลางน�้า

๐

๐

๐

๐

งบประมาณ

หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

ผู้รับผิดชอบ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ฐานข้อมูลบุคลากร
๖/๒๑
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

๖

๐

กพ./ป.ป.ท./
วธ.

๖

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
แผนการยกระดับ
การเสริมพลังบุคลากรหลัก ๖/๒๑
๖/๒๑ ๖ ๐
กพ./กพร./
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ป.ป.ท./วธ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) ด้านก�าลังคนและ
(ศจท.)
นโยบายการด�าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

๐

งบประมาณ

กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

ผู้รับผิดชอบ

การขยายเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) สู่ ชมรม/สมาคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๖/๒๑

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๐

งบประมาณ

กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

ผู้รับผิดชอบ
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๓/๑๐

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๐

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

๕๒๐,๐๐๐

สวจ.พิษณุโลก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓/๑๐
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

๓

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้บรรลุเปาหมาย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด
มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียน ๓/๑๐ ๖ ๐
มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียน ๓/๑๐
หน่วยงานที่
รู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงานที่
รู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวข้อง
และการน�าคุณธรรมที่เข้ม
เกี่ยวข้อง
และการน�าคุณธรรมที่เข้ม
แข็งของหน่วยงาน/ชุมชน
แข็งของหน่วยงาน/ชุมชน
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
มท./วธ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

กลางน�้า

การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖ ๐
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๖ ๐
มท./วธ./
การส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงานที่
จริยธรรมให้กับภาคี
เกี่ยวข้อง
เครือข่าย
โครงการย่อย ๑ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิษณุโลกให้บรรลุเปาหมาย
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖ ๐
สวจ.พิษณุโลก สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๓
กลุ่ม หน่วยงาน ภาคี
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
เครือข่ายในการส่งเสริม
จริยธรรมและการส่งเสริม
คุณธรรม
คุณธรรม
การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖ ๐
สวจ.พิษณุโลก
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้
๓/๑๐ ๓ ๑๒๕,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับภาคี
เครือข่าย

การจัดท�าฐานข้อมูล
กลุ่ม หน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริม
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๓๒๐,๐๐๐

๐

งบประมาณ

สวจ.พิษณุโลก

มท./วธ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
(๓.๑) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๖ ๐
กพร.
๖/๒๑ ๖ ๐
ป.ป.ช.
จัดท�าแนวทางด�าเนินการ
กพร.
เชื่อมโยงเครื่องมือ
ก�าหนดมาตรการส่งเสริม ๖/๒๑ ๖ ๐
พัฒนาองค์กร สู่การ
การประเมินระดับ
ให้หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับการบริหารจัดการ
น�าแนวทางการปฏิบัติ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรไปสู่ราชการ ๔.๐
ราชการบนพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการ
และน้อมน�าปรัชญา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงเป็นคุณค่าหลัก
จากผลงานวิจัย สู่ระบบ
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐ในการบริหารองค์กร
การประเมินคุณธรรม
SEP Roadmap)
และความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
๓ N/A
กพร.
๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วช.
เวทีวิชาการประจ�าปี
บูรณาการแนวทาง
เพื่อน�าเสนอผลการ
การปฏิบัติราชการ
ด�าเนินการพัฒนาองค์กร
บนพื้นฐานปรัชญาของ
สู่การยกระดับการบริหาร
เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
จากผลงานการวิจัยร่วมกับ
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
เครื่องมือ/ระบบการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารจัดการภาครัฐ
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐(PMQA ๔.๐) สู่การ
SEP Roadmap) สู่องค์กร
ยกระดับการบริหารจัดการ
คุณธรรมเพื่อประโยขน์สุข
องค์กรไปสู่ราชการ ๔.๐
ของประชาชน
และน้อมน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงประจักษ์ โดยก�าหนด
ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท�า
แนวทางด�าเนินการพัฒนา
องค์กรสู่การยกระดับ
การบริหารจัดการองค์กร
ไปสู่ราชการ ๔.๐ และ
น้อมน�าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐SEP Roadmap)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐

๐

๖

๖

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๒
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

การจัดท�าฐานข้อมูลองค์กร ๓/๑๐
เครือข่ายร่วมส่งเสริม
และขับเคลื่อนคุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี
มท./วธ.
กิจกรรมพัฒนา
๓/๑๐ ๖ ๐
มท./วธ.
การถอดบทเรียน
กระบวนการสมัชชา
การประเมินและทบทวน
คุณธรรม เชื่อมโยง
ผลการด�าเนินงาน
เครื
อ
ข่
า
ยทางสั
ง
คม
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
มท./วธ.
ทุกภาคส่วน อาทิ สมัชชา
ในปีงบประมาณถัดไป
คุณธรรม ตลาดนัด
คุณธรรม ตลาดนัดความดี

๖

๐

๒๘,๙๖๕,๐๐๐ บาท
๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓/๑๐

มท./วธ.

(๓.๒) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน ๖/๒๑ ๓ N/A
๖/๒๑ ๓ N/A
กรมส่งเสริม
กรมส่งเสริม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกลไกขยายเครือข่าย
การปกครอง
การปกครอง ประจ�าปีเพื่อน�าเสนอ
อปท. ที่ขับเคลื่อนปรัชญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ผลงานส่งเสริมคุณธรรม
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และประโยชน์สุข
ในการบริหารองค์กร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ที่ประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะ อปท. ที่อยู่
ในระดับเข้าถึง

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับของหน่วยงานทุกภาคส่วน สะท้อนกระบวนการจัดการศึกษาที่บรรลุเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมและทักษะชีวิตที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
โครงการย่อย ๑ หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๑
๓๖๘,๐๐๐ ศปท.ศธ.
การบูรณาการหลักสูตร
๓/๑๑ ๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สอ. สป.ศธ./ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๑,๑๓๓,๑๐๐ ศปท.ศธ.
การส่งเสริม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
สคบศ./สช./ วังจันทรเกษม
คุณธรรมจริยธรรม
พอเพียง หลักสูตร
กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ
ต้านทุจริตศึกษา หลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐ สกศ.
ของหน่วยงานในสังกัด
จริยธรรมของ สกศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕

แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

โครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

โครงการย่อย ๒ หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สป. วธ.
การพัฒนาวิชาและ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
การส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
บุคคล ชุมชน องค์กร และ
ในสถานศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อ�าเภอคุณธรรมด้านจิต
ของสถานศึกษา
อาสาและท�าประโยชน์ให้
บันทึกตกลงความร่วมมือ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
๓/๑๑ ๓
N/A สถานศึกษา สังคม (เตรียมความพร้อม
สู่ Social Credit)
(MOU) การบูรณาการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมการส่งเสริม
สมัชชาคุณธรรม/
๓/๑๑ ๓
N/A
คุณธรรมจริยธรรม
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ของกระทรวงวัฒนธรรม
ผลงาน และการประกาศ
ในหลักสูตรและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียน บุคคลและ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษาคุณธรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๑ ๓
N/A สป. วธ.
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษา
โครงการย่อย ๓ การบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ศาสนพิธีกร มารยาทไทย และหลักการด�าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕) ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วิชาเลือกในหลักสูตรของสถานศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
จัดท�าฐานข้อมูลชุมชน
๓/๑๑ ๖
๐ สวจ.
การพัฒนาวิชาที่ส่งเสริม
๓/๑๑ ๑
๑๐๐,๐๐๐ สวจ.
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
องค์กร และอ�าเภอ
ก�าแพงเพชร คุณธรรมจริยธรรม
ก�าแพงเพชร บุคคล ชุมชน องค์กร
คุณธรรมของจังหวัด
ของสถานศึกษาในจังหวัด
และอ�าเภอคุณธรรม
ก�าแพงเพชร
ก�าแพงเพชร (คู่มือส่งเสริม
ด้านจิตอาสา และ
คุณธรรม จริยธรรม
ท�าประโยชน์ให้สังคม
ในสถานศึกษา)
(เตรียมความพร้อมสู่
Social Credit)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

สวจ.
ก�าแพงเพชร

สถานศึกษา

สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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การวางระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นการประชุม
ประจ�าเดือนหรือ
อยู่ในวิถีการท�างานที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ด้วยเครื่องมือ
การทบทวนหลังการ
ลงมือท�า (After Action
Reviews) และ/หรือ
การเล่าเรื่องเสริมพลัง
(Story Telling)
ในโครงการ/กิจกรรมส่ง
เสริมคุณธรรม

บันทึกตกลงความร่วมมือ
(MOU) การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
และการพัฒนาการจัด
ท�าคู่มือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษาจังหวัด
ก�าแพงเพชร

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

๖

๑

๓/๑๐

๓/๑๑

๖

๓/๑๑

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยครู/บุคลากร/นักเรียน
ของโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
น�าการศึกษาจังหวัด
ก�าแพงเพชร
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และการด�าเนินชีวิต
ตามหลักหลักศีล ๕)

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๑

๔

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

งบประมาณ

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานกิจกรรม
ของแต่ละสถานศึกษา
ในจังหวัดก�าแพงเพชร

สมัชชาคุณธรรม/
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ผลงาน และการประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียน บุคคลและ
สถานศึกษาคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรือหน่วยงาน
(๒.๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การด�าเนินกิจกรรม
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน การจัดการความรู้
ทุกภาคส่วน เกียรติบุคลากรต้นแบบ
ตามระบบที่ได้วางไว้
คุณธรรม คนดี ศรี...
(ชื่อหน่วยงาน/เครือข่าย)
การสร้างให้บุคลากร
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การทบทวนผลการ
และครอบครัวเกิดความ
ทุกภาคส่วน ด�าเนินงานกิจกรรม
ตระหนักรู้และเท่าทันสื่อ
เพื่อการปรับปรุง
มัลติมีเดียและสื่อสังคม
ในงบประมาณปีถัดไป
ออนไลน์ และการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

งบประมาณ

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

๖

๖

๓/๑๑

๖

๑

๓/๑๑

๓/๑๐

๓/๑๑

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๒,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
(Mentor หรือรุ่นพี่
ทุกภาคส่วน
(ผู้สร้างแรงบันดาลใจ)
การพัฒนาบุคลากร
การ Upskill การ Reskill
และทักษะชีวิตที่ส่งเสริม
คุณธรรม ๕ ประการ
ด้วยการฝกปฏิบัติ
ท่ามกลางการท�างานจริง
(On the Job Training))
(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๑ ๑
๖๙,๖๐๐ สช.
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประกาศยกย่อง
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
จริยธรรม ของบุคลากร
ตามระบบ
เชิดชูเกียรติบุคลากร
สังกัด โดยการวางระบบ
ต้นแบบคุณธรรม
การจัดการความรู้
การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
ที่เป็นการประชุมประจ�า
เดือนหรือยู่ในวิถี
การท�างานที่เป็นกระบวน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและราชการใสสะอาดของส�านักงาน กศน.
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย/
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
กิจกรรมอบรมโครงการ
๓/๑๑ ๓
๓๙๗,๑๕๐ กศน.
ประกาศยกย่อง
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
แต่งตั้งคณะท�างาน
คุณธรรม จริยธรรม
เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
สรรหาและคัดเลือก
๓/๑๑ ๓
๒๒,๐๐๐ กศน.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรรางวัล เพชร
กศน.

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๐ สกสค.

๖

ผู้รับผิดชอบ

๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.

งบประมาณ

๓

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และค่านิยม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ในความมีระเบียบวินัย
ประกาศเจตจ�านง
สร้างกฎระเบียบ
วิสัยทัศน์ขององค์กร
ส่งเสริมความมีคุณธรรม
บุคลากรมีวินัย
เปดกิจกรรมแข่งขันร่วมกัน
และศักยภาพในการ
แข่งคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๐ ๓
๑๓๐,๖๐๐ สกสค.
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๑
และสนับสนุนการต่อต้าน
และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริต
การทุจริต
พัฒนาศักยภาพของ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
บุคลากรผ่านกิจกรรม
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
การเสริมสร้างความรู้
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และประโยชน์สุข
คุณธรรม จริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๑
และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริต
หลักสูตรการอบรม online
จริยธรรมในการท�างาน
สู่ความยั่งยืน

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงาน กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๖

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สกสค.

๑,๐๐๐,๐๐๐ สอศ.

งบประมาณ
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เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

๓

๓

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า

โครงการย่อย ๕ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑ ๓
๕,๐๐๐ สสวท.
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรม
ต่อต้านการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
ประกาศเจตนารมณ์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมและต่อต้านทุจริต
จริยธรรมในองค์กร
จัดท�าแผนปฏิบัติการ
สื่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณธรรม สสวท.
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ระยะ ๕ ปี และรายปี
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
เช่น Micro learning
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ในปรัชญาของเศรษฐกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
พอเพียง
และจริยธรรม
โครงการย่อย ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรมน้อมน�าชีวิต
จริยธรรมน้อมน�าชีวิต
สู่คุณค่าหลักของบุคลากร
สู่คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
สมศ.
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
ชีวิตเพื่อความยั่งยืน
พอเพียง
ของชาว สมศ.
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
กิจกรรมพัฒนาความสุข
ในการปฏิบัติงานสู่
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
และความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐ สมศ.

๙๐,๐๐๐ สสวท.

งบประมาณ

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมน้อมน�าชีวิต
สู่คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
กิจกรรมพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา
ด้วยแนวพระบรมราโชวาท
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

ทบทวนและถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สอดแทรกและบูรณาการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
การประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

๓/๑๑

๓/๑๑

๓

๓

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐ สมศ.

๕,๐๐๐ สสวท.

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๑

๓

๕,๐๐๐ สทศ.

หลักสูตรการฝกอบรม
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน

โครงการย่อย ๘ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑ ๓ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สลช.
พระราชทาน
หลักสูตรการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน

เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ก�าหนด
แนวปฏิบัติ หลักกิจกรรม
สทศ. สู่องค์การมหาชน
คุณธรรม บนหลักความ
พอเพียง

โครงการย่อย ๗ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม บนหลักความพอเพียง
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๑ ๖
๐ สทศ.
เจตนารมณ์ ร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน
ระดับสถานศึกษา
อบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ในสถานศึกษา

โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
อบรมวิทยากรแกนน�า
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานประจ�าจังหวัด

๓/๑๑

จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๑
ผู้ทมี่ ีผลการปฏิบัติตามหลัก
สทศ. สู่องค์การมหาชน
คุณธรรม บนหลัก
ความพอเพียง

กระตุ้นให้บุคลากร
๓/๑๑
น�าหลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๑
เพื่อก�ากับติดตามการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

๓

๓

๓

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

๖,๐๐๐ สทศ.

๒,๐๐๐ สทศ.

๐ สทศ.

งบประมาณ

๓/๑๑

๓/๑๑

โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑
พระราชทาน
การปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ด�าเนินการ
จัดกิจกรรม สรุปผล
การด�าเนินงานและรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

ประเมินผลโครงการ และ
ถอดบทเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

๓

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

๐ สทศ.

๐ สทศ.

งบประมาณ
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๓/๑๑

๓/๑๑

๓/๑๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๐ สนง.กองทุน
สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์/
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.

๐ ศธ./อว./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

๓๕,๐๘๓,๔๕๐ บาท
๙,๗๗๐,๗๐๐ บาท

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ระบบจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๓.๑) ชุดโครงการ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา ส�ารวจ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การสนับสนุนงานวิจัย
๓/๑๐ ๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การเผยแพร่องค์ความรู้
๓/๑๑
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้
หน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขยายผลความรู้
งานวิจัยแก่ภาคีเครือข่าย
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
กิจกรรมการสนับสนุนและ ๓/๑๐ ๖
การเผยแพร่สื่อส่งเสริม
๖
๐ สนง.กองทุน
๐ สนง.กองทุน
๓/๑๑
สื่อปลอดภัย
พัฒนาพัฒนาสื่อส่งเสริม
สื่อปลอดภัย
คุณธรรมที่เหมาะสม
และสร้างสรรค์/ คุณธรรมที่เหมาะสมกับ
และสร้างสรรค์/ และเข้าถึงคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
กรมประชา
คนทุกช่วงวัย
สัมพันธ์/ดศ.
สัมพันธ์/ดศ.

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๓
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

การจัดท�าฐานข้อมูล
องค์ความรู้การส่งเสริม
คุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
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การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐
ยกระดับกลุ่มเก่า ขยาย
กลุ่มใหม่ ชุมชน คุณธรรม
สร้างความเข้าใจ/ประกาศ/
เจตนารมณ์/จัดท�าข้อตกลง

๖

๖

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
๓/๑๐
ป้องกันโรค และสร้างสุข
ภาวะทางใจให้แก่บุคลากร
และครอบครัวในสังกัด

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี
(๑.๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์และ
ทุกภาคส่วน และแสดงออกถึง
ทุกภาคส่วน เผยแพร่ผลการด�าเนิน
กิจกรรมบนฐานวิถีชีวิตใหม่
การมีคุณธรรมของ
ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
บุคลากรและครอบครัว
ของหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน
เกียรติ บุคคล ครอบครัว
หน่วยงาน เครือข่าย และ
กิจกรรมแสดงออกถึง
การมีคุณธรรมต้นแบบ
ประเมินผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงในปีถัดไป
(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด)
๐ สป.วธ.
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
งานสมัชชา/ตลาดนัด
การขับเคลื่อนกิจกรรม
คุณธรรม/มหกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
วัฒนธรรมชุมชน ยกย่อง
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
เชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน
องค์ความรู้
คุณธรรมต้นแบบ

งบประมาณ

กลางน�้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น

แผนย่อยที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

๖

๖

๓/๑๐

๓/๑๐

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ
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๓/๑๐

๖

เชื่อมแผน ลงป.

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

๖

เชื่อมแผน ลงป.

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

การสอดแทรกและ
บูรณาการร่วมกับ
งานต่าง ๆ ภายในจังหวัด

สวจ.สุรินทร์

สวจ.สกลนคร

สวจ.น่าน

๓/๑๐

๓/๑๐

๓/๑๐

สวจ.นครพนม งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

งานสมัชชาและตลาดนัด
สวจ.
นครศรีธรรมราช คุณธรรม

๓/๑๐

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๖

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า

การจัดงานสมัชชาและ
ตลาดนัดคุณธรรม

สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.

งบประมาณ

ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๐๐,๐๐๐
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการย่อย ๒ การขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๒๓๐,๐๐๐
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการย่อย ๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.นครพนม ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๒๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดนครพนม
โครงการย่อย ๔ วัคซีนคุณธรรม น�าสุรินทร์รุ่งเรือง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุรินทร์ ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๗๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุรินทร์
โครงการย่อย ๕ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๓
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.สกลนคร ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๓ ๑,๐๕๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสกลนคร
โครงการย่อย ๖ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.น่าน
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๖
๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้

โครงการย่อย ๑ คนดีศรีสุพรรณ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุพรรณบุรี
การเตรียมการจัดกิจกรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม
สุพรรณบุรี

การสร้างและพัฒนา
วิทยากรแกนน�าเพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
ผู้รับผิดชอบ

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.น่าน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สกลนคร

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สุรินทร์

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.นครพนม

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
นครศรีธรรมราช

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.

งบประมาณ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
เจตนารมณ์ร่วมกัน
ของชุมชน
โครงการย่อย ๙ ส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งเสริมและพัฒนา
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา ชุมชนคุณธรรมน้อมน�า
ในกลุ่มเก่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
ประชุมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๓/๑๐

๓

ผู้รับผิดชอบ

๓,๖

๓

๓

๓/๑๐

๓/๑๐

การคัดเลือกชุมชน องค์กร
และอ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบที่โดดเด่น และ
การคัดเลือกบุคคล
คุณธรรมดีเด่น
การประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ คุณธรรม

๖

๓/๑๐

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

๐ สวจ.ตรัง

๐ สวจ.ตรัง

๓,๖

การประกาศยกย่องเชิดชู ๓/๑๐
เกียรติชุมชน บุคคล
คุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
คุณธรรม ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
การประเมินผลเพื่อการ
๓/๑๐
พัฒนาในวงรอบถัดไป

๖

๐ สวจ.ตรัง

๖

๐ สวจ.กระบี่

งบประมาณ

รักษาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ๓/๑๐
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ขององค์กรชุมชน อ�าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ปลายน�้า
เชื่อมแผน ลงป.

การประเมินชุมชน องค์กร
๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา อ�าเภอคุณธรรม

โครงการย่อย ๗ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกระบี่
ทบทวนลักษณะข้อปฏิบัติ ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.กระบี่
การขับเคลื่อนแผนส่งเสริม ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.กระบี่
หลักขององค์กร/หน่วยงาน
คุณธรรมจังหวัด และ
คุณธรรมในจังหวัด
สร้างความเข้มแข็งของ
บวร-บรม เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนของชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการย่อย ๘ เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน�าคุณภาพชีวิต
ระดับความส�าเร็จของ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
๓/๑๐ ๓ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
การเป็นชุมชนคุณธรรม
สืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
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โครงการย่อย ๑๐ สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุโขทัย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
การสนับสนุนกิจกรรม
การทบทวนตนเองและ
๓/๑๐ ๓
๕๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย
การบูรณาการร่วมกับ
การยกระดับ (ชุมชน องค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของ
งานกิจกรรม โครงการ
อ�าเภอ) ในกลุ่มเก่า
เครือข่าย
ต่าง ๆ ของจังหวัด
การเพิ่มขึ้นของเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
ชุมชน องค์กร และอ�าเภอ
คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๑ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี กิจกรรมสืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ปทุมธานี การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
ต่อยอดศาสตร์พระราชา
เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ
ของชุ
ม
ชน
องค์
ก
ร
อ�
า
เภอ
จัดท�าข้อตกลง ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
คุ
ณ
ธรรม
เจตนารมณ์ร่วมกัน ชุมชน
เผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาศักยภาพ ชุมชน
๓/๑๐ ๖
N/A สวจ.ปทุมธานี
การประเมินผลเพื่อการ
คุณธรรมต้นแบบ
พัฒนาในวงรอบถัดไป
โครงการย่อย ๑๒ การขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น กิจกรรมลงพื้นที่ ถ่ายทอด ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
องค์ความรู้แนวทางการ
เชิดชูเกียรติ ชุมชน อ�าเภอ
ขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น อ�าเภอ คุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัติการฯ
เจตนารมณ์ร่วมกันใน
และเผยแพร่ผลงาน ชุมชน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
และจังหวัด
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
จัดท�าองค์ความรู้
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
คุณธรรมต้นแบบ
ตามแผนปฏิบัติการฯ

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓,๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ขอนแก่น

๓/๑๐

๓,๖

๐ สวจ.ขอนแก่น
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ร้อยเอ็ด การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
ในกลุ่มเก่า
ส่งเสริมคุณธรรมของ
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
การเพิ่มขึ้นจ�านวน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม/
กิจกรรม/เครือข่าย/
ผลิตภัณฑ์ (วัดจากชุมชน
คุณธรรม) ๑๕ ชุมชน
โครงการย่อย ๑๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
การยกระดับชุมชน
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.
องค์ความรู้
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
การเพิ่มจ�านวนวิทยากร
๓/๑๐ ๓
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม/
ฉะเชิงเทรา
จ�านวนชุมชนคุณธรรม/
จ�านวนกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๕ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ราชบุรีวิถีพอเพียง
การประชุมเตรียมจัดงาน ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ราชบุรี
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

๓/๑๐

๓

๓

๔๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

๕๕๐,๐๐๐ สวจ.ราชบุรี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม
การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด

๓/๑๐

๓

N/A สวจ.ร้อยเอ็ด

๓/๑๐

๓,๖

๐ สวจ.ร้อยเอ็ด

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม
การสอดแทรกและร่วม
บูรณาการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในจังหวัด

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

๓,๖

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๖๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา
๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

๐ สวจ.ราชบุรี

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล ชุมชน ๓/๑๐
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ต้นแบบ

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU
การสร้างและพัฒนา
วิทยากรแกนน�าเพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนกลาง (กลุ่มเปาหมาย: บุคลากรองค์กรภาครัฐ และครอบครัว)
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ภาครัฐ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อน ชุมชน
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

โครงการย่อย ๑ องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๗๓,๐๐๐ อว.
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๖๒,๐๐๐ อว.
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
ประกาศเจตนารมณ์
อว.
หน่วยงานด�าเนิน
อว.
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
รับทราบ เกี่ยวข้อง
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
(ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากท�า)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานสมัชชา/ตลาดนัด
คุณธรรม/มหกรรม
วัฒนธรรมชุมชน โดย
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
การประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
การถอดบทเรียน
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประกาศเชิดชูเกียรติ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

๓/๑๐

๑

๑๕,๐๐๐ อว.

อว.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน
องค์กรคุณธรรมตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อว.

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

ส่งเสริมบุคลากร
เข้ามาเป็นจิตอาสา
เพื่อสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข

โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสุจริต โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)
การขับเคลื่อนหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
การประเมินคุณธรรม
๓/๑๐ ๖
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส
ต้นแบบ
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
การประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
ร่วมกันในองค์กร
กิจกรรมอบรมเครือข่าย
๓/๑๐ ๓
๓๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
การจ้างผลิตสื่อรณรงค์
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สป.วธ.
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
การประชุมเพื่อขับเคลื่อน ๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
งานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อว.

๐ สป.วธ.

โครงการ/กิจกรรม

โมเดลการสร้างองค์กร
คุณธรรมของแต่ละ
หน่วยงาน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
ทบทวนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ /คัดเลือกตัวอย่าง
ขององค์กรคุณธรรม
ต้นแบบปีต่อไป
การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคลคุณธรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อว.

อว.

อว.

๓/๑๐

๖

๐ สป.วธ.

การถอดองค์ความรู้
๓/๑๐
จากโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๓/๑๐
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๖

๐ สป.วธ.

๖

๐ สป.วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดท�าค�ารับรอง
๓/๑๐ ๖
๐ สธ.
การปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
๓/๑๐ ๒
N/A สธ.

โครงการ/กิจกรรม

ด�าเนินกิจกรรม
ตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๒

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

N/A สธ.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดย กระทรวงการต่างประเทศ
การพัฒนาและยกระดับ
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
การก�ากับติดตาม
๖/๑๐ ๓
N/A ศปท.กต.
องค์กรคุณธรรม
และประเมินผล
การพัฒนาและยกระดับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
องค์กรคุณธรรม และ
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
และความโปร่งใสในการ
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
ด�าเนินงานตามเกณฑ์
และความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรม
ในการด�าเนินงาน
และความโปร่งใสในการ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภาครัฐ (ITA)
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการย่อย ๕ การส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ปรับปรุงกฎเกณฑ์
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
สร้างบุคลากรให้เป็น
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จิตอาสาและมีคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
การสร้างและปรับปรุง
๓/๑๐ ๓
๓๐,๐๐๐ ธปท.
กิจกรรมส่งเสริม
๓/๑๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.
หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนทั่วไป
คุณธรรมจริยธรรม
มีคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ถอดบทเรียน
การด�าเนินการองค์กร
คุณธรรมต้นแบบฯ

๓/๑๐

๖

๐ สธ.

มอบรางวัลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

๖

๐ สธ.

การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคลากรและองค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม
และด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๖/๑๐

๓

๓๕,๘๐๐ ศปท.กต.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม และเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๓/๑๐

๖

๐ ธปท.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

การจัดท�าสื่อเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด
การมีคุณธรรมจริยธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ ธปท.

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน ๓/๑๐
มีคุณธรรมจริยธรรม

๓

ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
โครงการย่อย ๖ คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี โดยส�านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ๓/๑๐ ๖
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ๓/๑๐ ๖
ให้พร้อมต่อการแสดงออก
ซักซ้อมความเข้าใจโดย
ในการมีคุณธรรมของ
วิทยากรคุณธรรมต้นแบบ
บุคลากร (ศาสนสถาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง พื้นที่สาธารณะ
ของหน่วยงาน ฯลฯ)

โครงการย่อย ๗ ขับเคลื่อนงานจริยธรรมของส�านักงาน ก.ค.ศ. สู่องค์กรคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ ก.ค.ศ.
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓/๑๐ ๓
ขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากรดีเด่นของ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ส�านักงาน ก.ค.ศ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
และประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ ธปท.

๐ ป.ป.ท.

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
ที่ปฏิบัติ

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรคุณธรรม

๓/๑๐

๓

๑๐๐,๐๐๐ ป.ป.ท.

กิจกรรมจริยธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิต

๓/๑๐

๓

๓๔,๖๐๐ ป.ป.ท.

ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
การประเมินผล
การด�าเนินงานกิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

เผยแพร่องค์ความรู้
จากการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน ก.ค.ศ.

๓/๑๐

๖

๐ ก.ค.ศ.

๑๐,๐๐๐ ก.ค.ศ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๘ โครงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
ทบทวนประมวลจริยธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สกศ.
๑๕๐,๐๐๐ สกศ.
แนวทางการด�าเนินงาน
ของ สกศ. ฉบับปรับปรุง
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
การจัดท�าแผนปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
๐ สกศ.
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐ ๓
N/A สกศ.
ส่งเสริมคุณธรรมของ สกศ.
คุณธรรม จริยธรรม
ประจ�าปี
ภายในองค์กร
โครงการย่อย ๙ การพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ สสวท.
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สสวท.
ตามแนวทางองค์กร
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรมต้นแบบ
ประกาศเจตนารมณ์/
สสวท.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
สสวท.
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ให้เป็นจิตอาสา
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งความสุขและ
ประโยชน์สุข
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สสวท.
หาแนวทางการปฏิบัติ
สสวท.
ศักยภาพของบุคลากร
ที่ดี (Best Practice)
(เสริมสร้างความรู้
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
คุณธรรมจริยธรรม/
เตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจ)
โครงการย่อย ๑๐ สมศ. องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
ต้นแบบตามหลัก
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
จิตอาสา และกตัญญู

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐
แนวทางการด�าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐
คุณธรรม จริยธรรม
ภายในองค์กร

๓

N/A สกศ.

๓

๑๐๐,๐๐๐ สกศ.

การพัฒนาหน่วยงาน
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

๖

๓/๑๐

สสวท.

สสวท.

การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
สมศ. องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู

๐ สสวท.

สสวท.

๓/๑๐

๓

๕๐,๐๐๐ สมศ.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
ฐานข้อมูลคนดีในองค์กร
๓/๑๐
อัตลักษณ์องค์กร เครือข่าย
องค์กรคุณธรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ สมศ.

๖

๐ สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ๓/๑๐
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงาน
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
๓/๑๐
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข
หาแนวทางการปฏิบัติ
๓/๑๐
ที่ดี (Best Practice)
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)

พัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
ของบุคลากรผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ (กิจกรรม
การระดมความคิด
เพื่อหา ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท�า/
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม)
โครงการย่อย ๑๑ สทศ. มีระเบียบน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมร่วมกัน
๓/๑๐
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เพือ่ ก�าหนดแนวปฏิบตั หิ ลัก
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
กระตุ้นให้บุคลากรน�าหลัก ๓/๑๐
ของบุคลากร สทศ.
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
ไปสู่การปฏิบัติ
เสริมสร้างความรู้
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐
ความ เข้าใจ/เตรียม
เพื่อก�ากับติดตาม
ความพร้อม/สานสัมพันธ์
การปฏิบัติตามกิจกรรม
ในองค์กร
มีระเบียบน่าอยู่

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ สมศ.

๖

๐ สมศ.

๖

๐ สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

๓/๑๐
การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

๖

๐ สมศ.

๖

๐ สมศ.

๖

๐ สทศ.

ประเมินผลโครงการ

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

๖

๐ สทศ.

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

๓

๒,๐๐๐ สทศ.

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

ตั้งคณะท�างาน

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ สทศ.

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๐ ๓
๖,๐๐๐
กลุ่มงานมีระเบียบน่าอยู่
โครงการย่อย ๑๒ สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A
ต่อยอด ตามพระราช
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
สู่สังคมไทย
กิจกรรมร่วมกันสร้าง
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
กิจกรรมสร้างข้อตกลง
๓/๑๐ ๖
๐
ประมวลจริยธรรมของ
ทางจริยธรรมร่วมกัน
สมศ.
ของ สมศ.
กิจกรรมสร้างความไว้เนื้อ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
เชื่อใจเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
โครงการย่อย ๑๓ สทศ. สร้างกลไกจิตอาสา กตัญญู ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมจิตอาสา
๓/๑๐ ๓
๘,๐๐๐
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เสริมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
จัดกิจกรรมระลึกถึง
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐
ความเข้าใจ ก�าหนดแนว
คุณงามความดีของ
ปฏิบัติ หลักกิจกรรมจิต
ผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กร
อาสา และความกตัญญู
ประสานงานเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จิตอาสา
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
เพื่อวางแผนและก�ากับ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๔ ธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A ธ.ออมสิน
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สทศ.

สมศ.

สมศ.

สทศ.
สทศ.

ธ.ออมสิน
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สมศ. สืบสาน รักษา
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
กิจกรรม สมศ. ปันน�้าใจ
สู่สังคม

๓/๑๐

๓

N/A สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

กิจกรรมจริยธรรม
น�าสุขสู่ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

ประเมินผลโครงการ
และถอดบทเรียน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

โครงการเสริมสร้างความรู้
และความเข้มแข็ง
ทางการเงิน

๓/๑๐

๓

N/A ธ.ออมสิน

164

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

จัดกิจกรรม โรงเรียน
วิถีพอเพียง/โรงเรียน ตชด.
(สานฝัน ตชด.)
จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้พิการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

จัดกิจกรรมรอบรั้วธนาคาร
ธ.ออมสิน
(บ ว ร)
จัดกิจกรรมตามนโยบาย
ธ.ออมสิน
CSR ของธนาคาร
กิจกรรมฟนฟู
ธ.ออมสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(การจัดการน�้าในชุมชน)
โครงการย่อย ๑๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรงบประมาณ
๓/๑๐ ๑ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ศธ.
ให้ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส�านักงาน
ศึกษาธิการภาค
เพื่อขับเคลื่อน โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
๓/๑๐
จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
ส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๑

๑,๙๒๕,๐๐๐ ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

จัดท�าสื่อสารคดีเพื่อสร้าง
ค่านิยม จิตส�านึกที่ดี
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ออมสิน

จัดแถลงข่าวโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๓/๑๐

๑

๕๖,๓๐๐ ศธ.

การประกวด
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
การสร้างและส่งเสริม
ส�านึกรักชาติ รักถิ่น
ความเป็นพลเมืองดี

๓/๑๐

๑

๑,๒๐๓,๕๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๒๐๐,๕๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๔๐๗,๑๐๐ ศธ.

การจัดอบรม
การพัฒนาสื่อโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การให้ความรู้ทางการเงิน
ออนไลน์ (FL Online)

ธ.ออมสิน

โครงการความร่วมมือ
พัฒนาระบบการให้ความรู้
ทางการเงิน (SBFIC)

ธ.ออมสิน

จัดงานประกาศผลและ
จัดพิธีมอบโล่และเกียรติ
บัตร สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดเสวนาถอดบทเรียน
โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมกระทรวง
ศึกษาธิการ สรุปผล
การด�าเนินงานโครงการ
และจัดท�าเล่มรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

๓/๑๐

๑

๕๐๓,๐๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๑๘๒,๖๐๐ ศธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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โครงการย่อย ๑๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาชุดฐานข้อมูลระบบคุณธรรมรายบุคคลทุกช่วงวัยของหน่วยงานจัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
การวิเคราะห์และออกแบบ
สกศ.
น�าขึ้นชุดข้อมูล metadata
สกศ.
ขยายผลการเก็บข้อมูลกับ
สกศ.
การจัดท�าระบบบัญชีข้อมูล
เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงานจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑ ๓,๔๖๓,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
ร่วมมือด้านการศึกษา
ร่วมมือด้านการศึกษา
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๑ ๓,๔๖๓,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
การจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสนับสนุน
ระบบสารสนเทศสนับสนุน
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การศึกษาชุดฐานข้อมูล
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
โครงการย่อย ๑๗ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
พัฒนาบทเรียนจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมและพัฒนาจรรยา ๓/๑๐ ๑ ๓,๒๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
บรรณวิชาชีพออนไลน์
บรรณของวิชาชีพ
เผยแพร่ผลงานสื่อ
ทางการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

ผลิตสื่อส่งเสริมจรรยา
บรรณวิชาชีพ
สร้างเครือข่ายสถาบัน
ผลิตครูและสถานศึกษา
ฝกประสบการณ์วิชาชีพ

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ คุรุสภา ศธ.

๓/๑๐

๖

๐ คุรุสภา ศธ.

โครงการย่อย ๑๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การพัฒนานวัตกรรม
๓/๑๐ ๓ ๓๓,๘๒๘,๖๙๖ สพฐ.
สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก

โครงการย่อย ๑๙ ครอบครัวจิตอาสา MWIT
ก�าหนดวิสัยทัศน์/
๓/๑๐ ๖
รายละเอียดโครงการ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และเครือข่ายผู้ปกครอง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓/๑๐ ๖
เพื่อการเตรียมพร้อมและ
สร้างความเข้าใจ

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓

๑,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

ต้นแบบผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและ
นักศึกษาครูที่ผ่านการ
พัฒนาด้านจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์

๓/๑๐

๖

การเสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๐
ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๓/๑๐
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

๓

๑๒๘,๓๙๑,๗๒๑ สพฐ.

การสร้างคนดีให้บ้านเมือง

๓/๑๐

๓

๒๕๑,๖๒๘,๖๑๑ สพฐ.

๓

๑๑,๐๔๔,๖๓๘ สพฐ.

การสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๓/๑๐

๓

๑๐๖,๑๗๕,๓๓๔ สพฐ.

รายงานการจัดกิจกรรม
๓/๑๐
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นบทเรียนมาใช้
พัฒนางานในครั้งต่อไป
เผยแพร่การจัดกิจกรรม
๓/๑๐
โดยสะท้อนมุมมองเกีย่ วกับ
ความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น

๖

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๖

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

สร้างแกนน�าจิตอาสา
๓/๑๐
จากเครือข่ายผู้ปกครอง
ครูและนักเรียนที่เป็น
แกนน�าจิตอาสา
กิจกรรมครอบครัวจิตอาสา ๓/๑๐

๓

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๕

๒๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

กิจกรรมค่ายบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

๓

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๓/๑๐

๐ คุรุสภา ศธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑.๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ในมิติด้านคุณธรรม
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมและ
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
แหล่งเรียนรู้/สถานที่/
ทุกภาคส่วน สนับสนุนแหล่งเรียนรู้/
ทุกภาคส่วน
พิพิธภัณฑ์ในมิติ
สถานที่/พิพิธภัณฑ์
ด้านคุณธรรม
ในมิติด้านคุณธรรม
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน การสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
จัดท�าข้อตกลง MOU
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างมีคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การฟนฟูอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน (เกมชุมพรหรรษาพาทัวร์)
การท�า MOU ฐานข้อมูล ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ชุมพร
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๑
๓๕,๐๐๐ สวจ.ชุมพร
และพัฒนาสื่อ
(ชุมพรหรรษาพาทัวร์)

การจัดท�าฐานข้อมูลบุคคล
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

๖

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานมหกรรม/เทศกาล
สร้างสรรค์ สืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การประชาสัมพันธ์
แสดงผลงาน และทบทวน
เพื่อพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๒.๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ บุคคล
การยกย่องบุคคลที่มี
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ชุมพร

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

167
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

การจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

การจัดท�าฐานข้อมูล
นักบวชในศาสนา
ศาสนสถานส่งเสริม
คุณธรรม เครือข่าย
คุณธรรม
การสร้างและพัฒนา
นักบวชในศาสนา
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ขยายผล

๓/๑๐

๓/๑๐

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(๒.๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ ชุมชน
รณรงค์การยกย่องชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร
ชุดโครงการส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน - วัด/ศาสนาสถาน - โรงเรียน/ราชการ)
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ศูนย์กลางชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนกิจกรรม
ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ขับเคลื่อนผ่านพลังบวร
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ นักบวช
ทุกภาคส่วน การอบรมนักบวชในศาสนา
ในศาสนาและศาสนสถาน
คุณธรรมต้นแบบ
การพัฒนาศาสนสถาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐
ต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
พอเพียง
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
การพัฒนาเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
พลังบวร (บ้าน วัด-โบสถ์ทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณถัดไป
มัสยิด โรงเรียน)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๑ ต้นแบบพระสงฆ์แกนน�าส่งเสริมคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลเดิม พระสอน
การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
๓/๑๐
ศีลธรรม พระนิสิต วัด
อุบลราชธานี พระวิทยากรส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม/กิจกรรม/
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
เครือข่าย/ผลิตภัณฑ์
พอเพียง และเครือข่าย
กิจกรรมพัฒนาวัดพลังบวร ๓/๑๐
ด้านศาสนา ศิลปะและ
เพื่อส่งเสริมศีลธรรม
วัฒนธรรม เครือข่าย
กิจกรรมวันส�าคัญต่าง ๆ
คุณธรรม ระดับต่าง ๆ
และกิจกรรมที่เอื้ออ�านวย
ประโยชน์แก่ชุมชน
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี โดยบูรณาการคุณธรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ มจร.
พอเพียง
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี
โครงการย่อย ๒ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐ ๓ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
พัฒนาการบริหาร
กรมการศาสนา เสริมสร้างการศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการ
ด้านศาสนา และพัฒนา
จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนา
กรมการศาสนา บุคลากรทางการศึกษา
ด้านศาสนาให้มีความรู้
อิสลามประจ�ามัสยิด
ความเข้าใจ ทักษะ
และเทคนิคต่าง ๆ
ในการเรียนการสอนได้
จัดท�าฐานข้อมูลศูนย์อบรม
กรมการศาสนา ติดตามประเมินผล
ศาสนาอิสลามประจ�า
การด�าเนินงานของ
มัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
ประจ�ามัสยิด
จัดสรรเงินอุดหนุน
กรมการศาสนา
ในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑

๗๕๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

๓

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๖

โครงการ/กิจกรรม

การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๕๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

๓/๑๐

๓

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
กรมการศาสนา ส่งเสริมเด็ก เยาวชน
และประชาชนในชุมชน
มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างความเข้มแข็ง
ในท้องถิ่น

๖

169

กรมการศาสนา ส่งเสริมให้มัสยิด
เป็นศูนย์กลางในการน�า
หลักธรรมค�าสอน
ทางศาสนาไปพัฒนา
เยาวชนและประชาชน
ในชุมชน และเกิดการ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์กรเครือข่ายในชุมชน

๐ กรมการศาสนา
กรมการศาสนา

กรมการศาสนา
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๓ สร้างการรับรู้ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สร้างความเข้าใจอันดี
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ระยอง
กิจกรรมด�าเนินการร่วมกัน ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สวจ.ระยอง
ประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ระหว่างศาสนา
ระหว่างศาสนา
ผลการด�าเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ของแต่ละอ�าเภอในจังหวัดต่าง ๆ
การประชุมทบทวนตนเอง ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การเปดเวทีให้วิทยากร
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓/๑๐
ผ่านการถอดบทเรียน
แกนน�าเข้ามามีบทบาท
ในงานสมัชชา/ตลาดนัด
คัดเลือกชุมชนคุณธรรม
ในการสนับสนุน ส่งเสริม
คุณธรรม/มหกรรม
ร่วมเป็นเครือข่าย
ในระดับต่าง ๆ
วัฒนธรรมชุมชน โดย
ขับเคลื่อนชุมชนที่สร้าง
บูรณาการกับหน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อย่างมีคุณธรรม
ภาคประชาสังคม
๓/๑๐
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประกาศยกย่อง
ประกาศเจตนารมณ์/จัดท�า
การยกระดับกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ บุคคล
ข้อตกลง MOU การสร้าง
และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
และพัฒนาวิทยากรแกนน�า
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างมีคุณธรรมต้นแบบ
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ของเครือข่าย
ขยายผล
การคัดเลือกชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
อ�าเภอ คุณธรรม ร่วมเป็น
การประชาสัมพันธ์
ผลการด�าเนินงาน
เครือข่ายขับเคลื่อนชุมชน
รณรงค์การยกระดับ
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ที่สร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ในปีงบประมาณถัดไป
วัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรม
ทีส่ ร้างผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรม
(กลุ่มใหม่)
อย่างมีคุณธรรม
การจัดท�าฐานข้อมูล ชุมชน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอ ที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์คุณธรรม
เช่น ชุมชนคุณธรรม
บวรออนทัวร์ และท่อง
เที่ยวชุมชนยลวิถี
ให้พร้อมในทุกมิติ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ สวจ.ระยอง

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
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การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
วิทยากรแกนน�า เพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล
โครงการย่อย ๑ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชียงราย : จังหวัดคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา ต�าราแม่ฟาหลวง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมและพัฒนา
๓/๑๐ ๑
๗๕๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมกิจกรรม
(กลุ่มเก่า) เพื่อยกระดับ
ชุมชนคุณธรรมฯ ท่องเที่ยว
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ให้มีความพร้อมในทุกมิติ
เชิงวิถีวัฒนธรรม
เครือข่าย
การยกระดับในกลุ่มเก่า
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย
งานสมัชชาและตลาดนัด
และเฟ้นหา เสริมหนุน
คุณธรรม
แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อน
การสอดแทรกและบูรณาการ
งานของชุมชนคุณธรรม
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในจังหวัด
โครงการย่อย ๒ บุคคลคุณธรรม น�าพลังทางสังคม
กิจกรรม ค้นหาวิทยากร
๓/๑๐ ๑
๑๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การออมความดี ๓/๑๐ ๑
๘๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การจัดการข้อมูล
ต้นแบบ
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
องค์ความรู้ของชุมชน/
การถอดบทเรียน
องค์ความรู้
กิจกรรม การตลาด/
การประชาสัมพันธ์
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
โครงการย่อย ๓ การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดตาก
จัดท�าฐานข้อมูลวัฒนธรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓/๑๐ ๑
๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตาก
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ของชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชน
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
พัฒนาศักยภาพชุมชน
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
กิจกรรมสืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๑
๑๒๐,๐๐๐ สวจ.ตาก
ผ่านสื่อ
คุณธรรมต้นแบบ
ต่อยอดประเพณีท้องถิ่น
การอบรมพัฒนาการเป็น ๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
การสอดแทรก บูรณาการ
เจ้าบ้านที่ดี
ร่วมกับงานต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ ๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
จัดตลาดนัดพอเพียง
การผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
คู่คุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๓

N/A สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๑

๑๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

๓/๑๐

๓

๘๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ตาก

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ตาก

๓/๑๐

๑

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.ตาก
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ต้นน�้า
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โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมทบทวน
๓/๑๐ ๓
๗๖,๐๐๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐
และสร้างการรับรู้
สมุทรสงคราม ให้กับชุมชนต่าง ๆ เช่น
ของชุมชนคุณธรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ�านวน ๗๖ ชุมชน

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๒๗๐,๐๐๐ สวจ.
มหกรรมวัฒนธรรมชุมชน ๓/๑๐ ๓,๖
สมุทรสงคราม โดยบูรณาการกับ
งานเทศกาลประจ�าปีหรือ
จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ
และบูรณาการกับภาคี
ทุกภาคส่วนในจังหวัด
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
(๕.๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การจัดท�าฐาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐ ๖
ข้อมูลการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการด�าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมภายใน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
และภายนอกหน่วยงาน
ในปีงบประมาณถัดไป
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน
จัดท�าข้อตกลง MOU
(๕.๒) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ สสส./
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ สสส./
การถอดบทเรียน
๓/๑๐ ๖
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
หน่วยงาน
คุณธรรมเพื่อป้องกันและ
หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
อันเกิดจากภัยธรรมชาติ
ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงาน
และวิกฤติโรคอุบัติใหม่
ภัยธรรมชาติและวิกฤติโรค
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ของหน่วยงาน
อุบัติใหม่
ในปีงบประมาณถัดไป
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ สสส./
ประกาศเจตนารมณ์/
หน่วยงาน
จัดท�าข้อตกลง MOU
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

๐ สวจ.
สมุทรสงคราม

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดท�าฐานข้อมูล
ครอบครัว ชุมชนและ
วิทยากรแกนน�าส่งเสริม
คุณธรรม

๓/๑๐

๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยง
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน
๐ มท./พม./วธ. กิจกรรมส่งเสริมการ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./พม./วธ.
และพัฒนาศักยภาพคน
ในชุมชนให้มีทักษะ
การเป็นพี่เลี้ยง

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

๐ มท./พม./วธ.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๑
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

โครงการ/กิจกรรม

การถอดบทเรียน
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

งบประมาณ

๖

๕๘๘,๒๑๔,๐๐๐ บาท
๒๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

๐ มท./พม./วธ.
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๓ จ�านวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยโดยน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมให้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
การจัดตั้งหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๑ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.
เพื่อรองรับการท�าหน้าที่
เพื่อให้เกิดการขยาย
ดูแลระบบเครดิตสังคม
จ�านวนผู้เข้ามาบันทึก
ทั้งระบบ ภายใต้การก�ากับ
ข้อมูลและผู้สนับสนุน
ดูแลของส�านักงานปลัด
และประโยชน์/ผลกระทบ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
เชิงบวกของระบบเครดิต
และความมั่นคงของมนุษย์
สังคม

เชื่อมแผน ลงป.

๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดวางระบบเปดเผย
ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
และเป็นช่องทางในการ
ตรวจสอบข้อมูล
การด�าเนินงานขององค์กร
และน�าเสนอความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
การประกาศนโยบาย
หรือวางแนวปฏิบัติ
ในการสร้างวินัย
ให้บุคลากรด�าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
และส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงานภาครัฐ
การสะท้อนข้อมูลผล
การด�าเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรม เพื่อการเตือนสติ
และกระตุ้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ

เชื่อมแผน ลงป.

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
การสะท้อนข้อมูล
๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การสร้างเครือข่าย
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ทุกภาคส่วน คุณธรรมภายในหน่วยงาน
การส่งเสริมคุณธรรม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
เพื่อการเตือนสติ และ
ส่งเสริมคุณธรรม
กระตุ้นให้บุคลากร
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
๐ หน่วยงาน
การประสานความร่วมมือ ๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
ทั้งระบบการเปดเผยข้อมูล
น�าไปใช้กับระบบ
วินัยองค์กร และการสร้าง
การบริหารงานบุคคล
เครือข่ายคุณธรรม

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การทบทวนกฎระเบียบ
ของหน่วยงานเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ
ถัดไป

๖/๒๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

175
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

การประสานความร่วมมือ ๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ทุกภาคส่วน
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
น�าไปใช้กับระบบการ
บริหารงานบุคคล
โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
แผนการยกระดับ
๖/๒๑ ๖
๐ กพ./กพร./
การเสริมพลังบุคลากรหลัก
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ป.ป.ท./วธ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) ด้านก�าลังคนและ
(ศจท.)
นโยบายการด�าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

ฐานข้อมูลบุคลากร
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

๖/๒๑

๖

๐ กพ./ป.ป.ท./
วธ.

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

๖/๒๑

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การขยายเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) สู่ ชมรม/สมาคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

๖/๒๑

๖

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

การจัดท�าฐานข้อมูล
กลุ่ม หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้บรรลุเปาหมาย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
ของหน่วยงาน/ชุมชน
ของหน่วยงาน/ชุมชน
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
การส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงาน
จริยธรรมให้กับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่าย
โครงการย่อย ๑ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิษณุโลกให้บรรลุเปาหมาย
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๓
กลุ่ม หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ภาคีเครือข่ายในการ
จริยธรรมและการส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม
การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๓
๑๒๕,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับภาคี
เครือข่าย

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

๕๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓/๑๐
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๓๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
(๓.๑) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๖
๐ กพร.
๖/๒๑ ๖
๐ ป.ป.ช.
จัดท�าแนวทางด�าเนินการ
๖/๒๑ ๖
๐ กพร.
เชื่อมโยงเครื่องมือ
ก�าหนดมาตรการส่งเสริม
พัฒนาองค์กร สู่การ
การประเมินระดับความเป็น
ให้หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับการบริหารจัดการ
น�าแนวทางการปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรไปสู่ราชการ ๔.๐
ราชการบนพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการ
และน้อมน�าปรัชญา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงเป็นคุณค่าหลัก
จากผลงานวิจัย สู่ระบบ
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐ในการบริหารองค์กร
การประเมินคุณธรรม
SEP Roadmap)
และความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)
๓
N/A กพร.
๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วช.
เวทีวิชาการประจ�าปี
บูรณาการแนวทางการ
เพื่อน�าเสนอผลการ
ปฏิบัติราชการบนพื้นฐาน
ด�าเนินการพัฒนาองค์กร
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
สู่การยกระดับการบริหาร
พอเพียงจากผลงาน
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
การวิจัยร่วมกับเครื่องมือ/
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
ระบบการบริหารจัดการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐สู่การยกระดับการบริหาร
SEP Roadmap) สู่องค์กร
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
คุณธรรมเพื่อประโยขน์สุข
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
ของประชาชน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงประจักษ์ โดยก�าหนด
ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท�า
แนวทางด�าเนินการพัฒนา
องค์กรสู่การยกระดับการ
บริหารจัดการองค์กรไปสู่
ราชการ ๔.๐ และน้อมน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเชิงประจักษ์ (PMQA
๔.๐-SEP Roadmap)

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๓.๒) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน ๖/๒๑ ๓
N/A กรมส่งเสริม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖/๒๑ ๓
N/A กรมส่งเสริม
และกลไกขยายเครือข่าย
การปกครอง ประจ�าปีเพื่อน�าเสนอ
การปกครอง
อปท. ที่ขับเคลื่อนปรัชญา
ท้องถิ่น
ผลงานส่งเสริมคุณธรรม
ท้องถิ่น
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และประโยชน์สุข
ในการบริหารองค์กร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ที่ประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะ อปท. ที่อยู่
ในระดับเข้าถึง

การจัดท�าฐานข้อมูลองค์กร ๓/๑๐
เครือข่ายร่วมส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี
๐ มท./วธ.
กิจกรรมพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ.
การถอดบทเรียน
กระบวนการสมัชชา
การประเมินและทบทวน
คุณธรรม เชื่อมโยง
ผลการด�าเนินงาน
เครื
อ
ข่
า
ยทางสั
ง
คม
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
๐ มท./วธ.
ทุกภาคส่วน อาทิ
ในปีงบประมาณถัดไป
สมัชชาคุณธรรม ตลาดนัด
คุณธรรม ตลาดนัดความดี

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๒
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

๓/๑๐

๖

๓๓,๙๖๕,๐๐๐ บาท
๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๐ มท./วธ.
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180
แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับของหน่วยงานทุกภาคส่วน สะท้อนกระบวนการจัดการศึกษาที่บรรลุเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมและทักษะชีวิตที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
โครงการย่อย ๑ หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบฐานข้อมูลการส่งเสริม ๓/๑๑ ๑
๓๖๘,๐๐๐ ศปท.ศธ.
การบูรณาการ
๓/๑๑ ๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สอ. สป.ศธ./ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๑,๑๓๖,๑๐๐ ศปท.ศธ.
คุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรปรัชญา
สคบศ./สช./ วังจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.
หลั
ก
สู
ต
รต้
า
นทุ
จ
ริ
ต
ศึ
ก
ษา
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐ สกศ.
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สกศ.
จริยธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๒ หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สป. วธ.
การพัฒนาวิชาและ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
การส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
บุคคล ชุมชน องค์กร
ในสถานศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอ�าเภอคุณธรรม
ของสถานศึกษา
ด้านจิตอาสาและท�า
บันทึกตกลงความร่วมมือ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
๓/๑๑ ๓
N/A สถานศึกษา ประโยชน์ให้สังคม
(เตรียมความพร้อมสู่
(MOU) การบูรณาการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
Social Credit)
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สมัชชาคุณธรรม/
๓/๑๑ ๓
N/A
ของกระทรวงวัฒนธรรม
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ในหลักสูตรและ
ผลงาน และการประกาศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของสถานศึกษา
นักเรียน บุคคลและ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๑ ๓
N/A สป. วธ.
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษา
โครงการย่อย ๓ การบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ศาสนพิธีกร มารยาทไทย และหลักการด�าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕) ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วิชาเลือกในหลักสูตรของสถานศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สวจ.
การพัฒนาวิชาที่ส่งเสริม
๓/๑๑ ๑
๑๐๐,๐๐๐ สวจ.
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
ชุมชน องค์กร และ
ก�าแพงเพชร คุณธรรมจริยธรรมของ
ก�าแพงเพชร บุคคล ชุมชน องค์กร
อ�าเภอคุณธรรม
สถานศึกษาในจังหวัด
และอ�าเภอคุณธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
ก�าแพงเพชร (คู่มือส่งเสริม
ด้านจิตอาสาและ
คุณธรรม จริยธรรม
ท�าประโยชน์ให้สังคม
ในสถานศึกษา)
(เตรียมความพร้อมสู่
Social Credit)

ผู้รับผิดชอบ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สวจ.
ก�าแพงเพชร
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

บันทึกตกลงความร่วมมือ
(MOU) การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
และการพัฒนาการจัด
ท�าคู่มือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษาจังหวัด
ก�าแพงเพชร

การวางระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นการประชุม
ประจ�าเดือนหรืออยู่ใน
วิถีการท�างานที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ด้วยเครื่องมือ
การทบทวนหลังการ
ลงมือท�า (After Action
Reviews) และ/หรือ
การเล่าเรื่องเสริมพลัง
(Story Telling)
ในโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๑

๖

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๐

๑

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๑

๖

โครงการ/กิจกรรม

การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยครู/บุคลากร/นักเรียน
ของโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม น�าการ
ศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และการด�าเนินชีวิต
ตามหลักหลักศีล ๕)

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

๔

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สมัชชาคุณธรรม/
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ผลงาน และการประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียน บุคคลและ
สถานศึกษาคุณธรรม

๓/๑๑

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานกิจกรรม
ของแต่ละสถานศึกษา
ในจังหวัดก�าแพงเพชร

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรือหน่วยงาน
(๒.๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การด�าเนินกิจกรรมการ
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน จัดการความรู้ตามระบบ
ทุกภาคส่วน เกียรติบุคลากรต้นแบบ
ที่ได้วางไว้
คุณธรรม คนดี ศรี...
(ชื่อหน่วยงาน/เครือข่าย)
การสร้างให้บุคลากร
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การทบทวนผลการ
และครอบครัวเกิดความ
ทุกภาคส่วน ด�าเนินงานกิจกรรม
ตระหนักรู้และเท่าทัน
เพื่อการปรับปรุง
สื่อมัลติมีเดียและสื่อสังคม
ในงบประมาณปีถัดไป
ออนไลน์ และการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมและ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
(Mentor หรือรุ่นพี่
ทุกภาคส่วน
(ผู้สร้างแรงบันดาลใจ)
การพัฒนาบุคลากร
การ Upskill การ Reskill
และทักษะชีวิตที่ส่งเสริม
คุณธรรม ๕ ประการ
ด้วยการฝกปฏิบัติ
ท่ามกลางการท�างานจริง
(On the Job Training))
(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๑ ๑
๖๙,๖๐๐ สช.
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
จริยธรรม ของบุคลากร
ตามระบบ
เกียรติบุคลากรต้นแบบ
สังกัด โดยการวางระบบ
คุณธรรม
การจัดการความรู้ที่เป็น
การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประชุมประจ�าเดือน
หรือยู่ในวิถีการท�างาน
ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและราชการใสสะอาดของส�านักงาน กศน.
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย/
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
กิจกรรมอบรมโครงการ
๓/๑๑ ๓
๓๙๗,๑๕๐ กศน.
ประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
แต่งตั้งคณะท�างาน
คุณธรรม จริยธรรม
เกียรติบุคคลต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
สรรหาและคัดเลือก
๓/๑๑ ๓
๒๒,๐๐๐ กศน.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรรางวัล เพชร
กศน.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และค่านิยม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ในความมีระเบียบวินัย
ประกาศเจตจ�านง
สร้างกฎระเบียบ ส่งเสริม
วิสัยทัศน์ขององค์กร
ความมีคุณธรรม
บุคลากรมีวินัยและ
เปดกิจกรรมแข่งขัน
ศักยภาพในการ
ร่วมกันแข่งคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๑๓๐,๖๐๐ สกสค.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และสนับสนุน
จริยธรรม และสนับสนุน
การต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการทุจริต
พัฒนาศักยภาพของ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
บุคลากรผ่านกิจกรรม
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
การเสริมสร้างความรู้
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และประโยชน์สุข
คุณธรรม จริยธรรม

๓

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.

๐ สกสค.

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงาน กิจกรรม

๓/๑๑

๓

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๑
และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริต
หลักสูตรการอบรม online
จริยธรรมในการท�างาน
สู่ความยั่งยืน

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑,๐๐๐,๐๐๐ สอศ.

๐ สกสค.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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โครงการย่อย ๕ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑ ๓
๕,๐๐๐ สสวท.
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศเจตนารมณ์ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
จริยธรรมและต่อต้านทุจริต
องค์กร
จัดท�าแผนปฏิบัติการส่ง
สื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เสริมคุณธรรม สสวท.ระยะ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕ ปี และรายปี
กับการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น Micro
learning และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ในปรัชญาของเศรษฐกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
พอเพียง
และจริยธรรม
โครงการย่อย ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
คุณค่าหลักของบุคลากร
คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
สมศ.
กิจกรรมการเรียนรู้แนว
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
ชีวิตเพื่อความยั่งยืนของ
เพียง
ชาว สมศ.
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
กิจกรรมพัฒนาความสุขใน
การปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดีและความ
ยั่งยืน

๓

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๙๐,๐๐๐ สสวท.

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกและบูรณาการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
การประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

๓

๓/๑๑

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐ สสวท.

ทบทวนและถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

๓

๕๐,๐๐๐ สมศ.

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
กิจกรรมพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา ด้วยแนว
พระบรมราโชวาท
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

๕๐,๐๐๐ สมศ.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๗ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม บนหลักความพอเพียง
๓/๑๑ ๖
๐ สทศ.
บุคลากร สทศ. ประกาศ
เจตนารมณ์ ร่วมกัน

เสริมสร้างความรู้
๓/๑๑
ความเข้าใจ ก�าหนดแนว
ปฏิบัติ หลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง

๓

๕,๐๐๐ สทศ.

โครงการย่อย ๘ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑ ๓ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สลช.
พระราชทาน
หลักสูตรการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน

หลักสูตรการฝกอบรม
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กระตุ้นให้บุคลากร
๓/๑๑
น�าหลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชนคุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๑
เพื่อก�ากับติดตามการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๑
ผู้ทมี่ ีผลการปฏิบัติตามหลัก
สทศ.สู่องค์การมหาชน
คุณธรรม บนหลักความ
พอเพียง

๖

๐ สทศ.

๓

๒,๐๐๐ สทศ.

๓

๖,๐๐๐ สทศ.

โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
อบรมวิทยากรแกนน�า
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ประจ�าจังหวัด

๓

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

อบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกจิตอาสาพระราชทาน
ระดับสถานศึกษา
อบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ในสถานศึกษา

๓/๑๑

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเมินผลโครงการ
และถอดบทเรียน

๓/๑๑

๖

๐ สทศ.

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๑

๖

๐ สทศ.

โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑
พระราชทาน
การปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ด�าเนินการ
จัดกิจกรรม สรุปผล
การด�าเนินงานและรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

๓

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
องค์ความรู้การส่งเสริม
คุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๑

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๑

๓/๑๑

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ระบบจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๓.๑) ชุดโครงการ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา ส�ารวจ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การสนับสนุนงานวิจัย
๓/๑๐ ๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การเผยแพร่องค์ความรู้
๓/๑๑
หน่วยงานที่
พัฒนาองค์ความรู้
หน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
เกี่ยวข้อง
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขยายผลความรู้
งานวิจัยแก่ภาคีเครือข่าย
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
๓/๑๐ ๖
๐ สนง.กองทุน
กิจกรรมการสนับสนุน
การเผยแพร่สื่อส่งเสริม
๖
๐ สนง.กองทุน
๓/๑๑
สื่อปลอดภัย
และพัฒนาพัฒนาสื่อ
สื่อปลอดภัย
คุณธรรมที่เหมาะสมและ
และสร้างสรรค์/ ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม
และสร้างสรรค์/ เข้าถึงคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
กับคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.
สัมพันธ์/ดศ.

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๓
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ ศธ./อว./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๖

๐ สนง.กองทุน
สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์/
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.

๓๕,๐๘๖,๔๕๐ บาท
๙,๗๗๓,๗๐๐ บาท
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188
แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนย่อยที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
๓/๑๐
ป้องกันโรค และสร้างสุข
ภาวะทางใจให้แก่บุคลากร
และครอบครัวในสังกัด

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐
ยกระดับกลุ่มเก่า ขยาย
กลุ่มใหม่ ชุมชน คุณธรรม
สร้างความเข้าใจ/ประกาศ/
เจตนารมณ์/จัดท�าข้อตกลง

๖

๖

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี
(๑.๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์และ
ทุกภาคส่วน และแสดงออกถึง
ทุกภาคส่วน เผยแพร่ผลการด�าเนิน
กิจกรรมบนฐานวิถีชีวิตใหม่
การมีคุณธรรมของ
ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
บุคลากรและครอบครัว
ของหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน
เกียรติ บุคคล ครอบครัว
หน่วยงาน เครือข่าย และ
กิจกรรมแสดงออกถึง
การมีคุณธรรมต้นแบบ
ประเมินผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงในปีถัดไป
(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด)
๐ สป.วธ.
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
งานสมัชชา/ตลาดนัด
การขับเคลื่อนกิจกรรม
คุณธรรม/มหกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
วัฒนธรรมชุมชน ยกย่อง
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
เชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน
องค์ความรู้
คุณธรรมต้นแบบ

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ สป.วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

การสร้างและพัฒนา
วิทยากรแกนน�าเพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

โครงการย่อย ๑ คนดีศรีสุพรรณ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุพรรณบุรี
การเตรียมการจัดกิจกรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม
สุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม

๖

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๐๐,๐๐๐
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการย่อย ๒ การขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๒๓๐,๐๐๐
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการย่อย ๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.นครพนม ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๒๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดนครพนม
โครงการย่อย ๔ วัคซีนคุณธรรม น�าสุรินทร์รุ่งเรือง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุรินทร์ ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๗๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุรินทร์
โครงการย่อย ๕ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๓
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.สกลนคร ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๓ ๑,๐๕๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสกลนคร
โครงการย่อย ๖ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.น่าน
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๖
๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

การจัดงานสมัชชาและ
ตลาดนัดคุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
สุพรรณบุรี

งานสมัชชาและตลาดนัด
สวจ.
นครศรีธรรมราช คุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
นครศรีธรรมราช

สวจ.นครพนม งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.นครพนม

สวจ.สุรินทร์

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สุรินทร์

สวจ.สกลนคร

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

๓

๒,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สกลนคร

สวจ.น่าน

การสอดแทรกและ
บูรณาการร่วมกับ
งานต่าง ๆ ภายในจังหวัด

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.น่าน

สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๗ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกระบี่
ทบทวนลักษณะข้อปฏิบัติ ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.กระบี่
การขับเคลื่อนแผนส่งเสริม ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.กระบี่
หลักขององค์กร/หน่วยงาน
คุณธรรมจังหวัด และ
คุณธรรมในจังหวัด
สร้างความเข้มแข็งของ
บวร-บรม เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนของชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการย่อย ๘ เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน�าคุณภาพชีวิต
ระดับความส�าเร็จของ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
๓/๑๐ ๓ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
การเป็นชุมชนคุณธรรม
สืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนคุณธรรม
จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
เจตนารมณ์ร่วมกัน
ของชุมชน
โครงการย่อย ๙ ส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งเสริมและพัฒนา
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา ชุมชนคุณธรรมน้อมน�า
ในกลุ่มเก่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
ประชุมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง

๓/๑๐

๓

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รักษาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ๓/๑๐
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ขององค์กรชุมชน อ�าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม

๖

๐ สวจ.กระบี่

การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
เชิดชูเกียรติ ชุมชน บุคคล
คุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
คุณธรรม ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
การประเมินผลเพื่อการ
๓/๑๐
พัฒนาในวงรอบถัดไป

๓,๖

๐ สวจ.ตรัง

๓,๖

๐ สวจ.ตรัง

๖

๐ สวจ.ตรัง

การประเมินชุมชน องค์กร
๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา อ�าเภอคุณธรรม

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

การคัดเลือกชุมชน องค์กร
และอ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบที่โดดเด่น และ
การคัดเลือกบุคคล
คุณธรรมดีเด่น

๓/๑๐

๓

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๐ สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุโขทัย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
การสนับสนุนกิจกรรม
การทบทวนตนเองและ
๓/๑๐ ๓
๕๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย
การบูรณาการร่วมกับ
การยกระดับ (ชุมชน องค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของ
งานกิจกรรม โครงการ
อ�าเภอ) ในกลุ่มเก่า
เครือข่าย
ต่าง ๆ ของจังหวัด
การเพิ่มขึ้นของเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
ชุมชน องค์กร และอ�าเภอ
คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๑ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี กิจกรรมสืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ปทุมธานี การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
ต่อยอดศาสตร์พระราชา
เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ
จัดท�าข้อตกลง ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี ของชุมชน องค์กร อ�าเภอ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
คุณธรรม
เจตนารมณ์ร่วมกัน ชุมชน
เผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาศักยภาพ ชุมชน
๓/๑๐ ๖
N/A สวจ.ปทุมธานี
การประเมินผลเพื่อการ
คุณธรรมต้นแบบ
พัฒนาในวงรอบถัดไป

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

๓/๑๐

๓,๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

191

192

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑๒ การขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น กิจกรรมลงพื้นที่ ถ่ายทอด ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
องค์ความรู้แนวทางการ
เชิดชูเกียรติ ชุมชน อ�าเภอ
ขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น อ�าเภอ คุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัติการฯ
เจตนารมณ์ร่วมกันใน
และเผยแพร่ผลงาน ชุมชน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
และจังหวัด
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
จัดท�าองค์ความรู้
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
คุณธรรมต้นแบบ
ตามแผนปฏิบัติการฯ
โครงการย่อย ๑๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ร้อยเอ็ด การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด งานสมัชชาและตลาดนัด
ในกลุ่มเก่า
ส่งเสริมคุณธรรมของ
คุณธรรม
เครื
อ
ข่
า
ย
ถอดบทเรี
ย
น
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
การสอดแทรกและ
องค์
ค
วามรู
้
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด
การเพิ่มขึ้นจ�านวน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม/
กิจกรรม/เครือข่าย/
ผลิตภัณฑ์ (วัดจากชุมชน
คุณธรรม) ๑๕ ชุมชน
โครงการย่อย ๑๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
งานสมัชชาและตลาดนัด
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ฉะเชิงเทรา
คุณธรรม
เครื
อ
ข่
า
ย
ถอดบทเรี
ย
น
การยกระดับชุมชน
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.
การสอดแทรกและร่วม
องค์ความรู้
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
บูรณาการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในจังหวัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ขอนแก่น

๓/๑๐

๓,๖

๐ สวจ.ขอนแก่น

๓/๑๐

๓

N/A สวจ.ร้อยเอ็ด

๓/๑๐

๓,๖

๐ สวจ.ร้อยเอ็ด

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

๓,๖

๖๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา
๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การเพิ่มจ�านวนวิทยากร
๓/๑๐ ๓
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม/
ฉะเชิงเทรา
จ�านวนชุมชนคุณธรรม/
จ�านวนกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๕ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “ราชบุรีวิถีพอเพียง”
การประชุมเตรียมจัดงาน ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ราชบุรี
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๓

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕๕๐,๐๐๐ สวจ.ราชบุรี

โครงการ/กิจกรรม

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนกลาง (กลุ่มเปาหมาย : บุคลากรองค์กรภาครัฐ และครอบครัว)
การจัดท�าฐานข้อมูล ชุมชน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
งานสมัชชา/ตลาดนัด
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ภาครัฐ
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ภาครัฐ
คุณธรรม/มหกรรม
ต้นแบบ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
วัฒนธรรมชุมชน โดย
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
บูรณาการกับหน่วยงาน
องค์ความรู้
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ประกาศเจตนารมณ์/
ภาครัฐ
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ภาครัฐ
เชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร
จัดท�าข้อตกลง MOU
การขับเคลื่อน ชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
วิทยากรแกนน�าเพื่อเป็น
ภาครัฐ
การประเมินและทบทวน
ต้นแบบและขยายผล
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
โครงการย่อย ๑ องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๗๓,๐๐๐ อว.
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๖๒,๐๐๐ อว.
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ราชบุรี

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๑

๑๕,๐๐๐ อว.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประกาศเจตนารมณ์
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ เกี่ยวข้อง

อว.

เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน
องค์กรคุณธรรมตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

อว.

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

หน่วยงานด�าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
(ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากท�า)
ส่งเสริมบุคลากร
เข้ามาเป็นจิตอาสา
เพื่อสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข

โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสุจริต โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)
การขับเคลื่อนหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
การประเมินคุณธรรม
๓/๑๐ ๖
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส
ต้นแบบ
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
การประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
ร่วมกันในองค์กร
กิจกรรมอบรมเครือข่าย
๓/๑๐ ๓
๓๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
การจ้างผลิตสื่อรณรงค์
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สป.วธ.
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อว.

ประกาศเชิดชูเกียรติ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อว.

อว.

โมเดลการสร้างองค์กร
คุณธรรมของแต่ละ
หน่วยงาน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
ทบทวนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ /คัดเลือกตัวอย่าง
ขององค์กรคุณธรรม
ต้นแบบปีต่อไป

อว.

๐ สป.วธ.

การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคลคุณธรรม

อว.

อว.

๓/๑๐

๖

๐ สป.วธ.

การถอดองค์ความรู้
๓/๑๐
จากโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๓/๑๐
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๖

๐ สป.วธ.

๖

๐ สป.วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
การประชุมเพื่อขับเคลื่อน ๓/๑๐ ๓
งานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
โครงการย่อย ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดท�าค�ารับรอง
๓/๑๐ ๖
๐ สธ.
การปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
๓/๑๐ ๒
N/A สธ.

โครงการ/กิจกรรม

ด�าเนินกิจกรรม
ตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

ปลายน�้า
งบประมาณ

๒

โครงการย่อย ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดย กระทรวงการต่างประเทศ
การพัฒนาและยกระดับ
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
การก�ากับติดตาม
๖/๑๐ ๓
องค์กรคุณธรรม
และประเมินผล
การพัฒนาและยกระดับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
องค์กรคุณธรรม และ
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
และความโปร่งใสในการ
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
ด�าเนินงานตามเกณฑ์
และความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรม
ในการด�าเนินงาน
และความโปร่งใสในการ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภาครัฐ (ITA)
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผู้รับผิดชอบ

N/A สธ.

N/A ศปท.กต.

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ถอดบทเรียน
การด�าเนินการองค์กร
คุณธรรมต้นแบบฯ

๓/๑๐

๖

๐ สธ.

มอบรางวัลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

๖

๐ สธ.

การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคลากรและองค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม
และด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๖/๑๐

๓

๓๕,๘๐๐ ศปท.กต.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๕ การส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
๓/๑๐
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
สร้างบุคลากรให้เป็น
ปรับปรุงกฎเกณฑ์
จิตอาสาและมีคุณธรรม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
๓/๑๐
๓/๑๐ ๓
๐ ธปท.
กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างและปรับปรุง
ให้ประชาชนทั่วไป
หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
มีคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน ๓/๑๐
การจัดท�าสื่อเพื่อ
มีคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด
การมีคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม และเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๓/๑๐

๖

๐ ธปท.

การประเมินความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
และประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ ธปท.

๐ ป.ป.ท.

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
ที่ปฏิบัติ

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรคุณธรรม

๓/๑๐

๓

๑๐๐,๐๐๐ ป.ป.ท.

กิจกรรมจริยธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิต

๓/๑๐

๓

๓๔,๖๐๐ ป.ป.ท.

ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
การประเมินผล
การด�าเนินงานกิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๖

๐ ธปท.

๓

๓,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.

๓

๖,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.

ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
โครงการย่อย ๖ คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี โดยส�านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ๓/๑๐ ๖
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ๓/๑๐ ๖
การท�านุบ�ารุงสถานที่
ซักซ้อมความเข้าใจโดย
ให้พร้อมต่อการแสดงออก
วิทยากรคุณธรรมต้นแบบ
ในการมีคุณธรรมของ
บุคลากร (ศาสนสถาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง พื้นที่สาธารณะ
ของหน่วยงาน ฯลฯ)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๗ ขับเคลื่อนงานจริยธรรมของส�านักงาน ก.ค.ศ. สู่องค์กรคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ ก.ค.ศ.
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ ก.ค.ศ.
ขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากรดีเด่นของ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ส�านักงาน ก.ค.ศ
โครงการย่อย ๘ โครงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สกศ.
ทบทวนประมวลจริยธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สกศ.
แนวทางการด�าเนินงาน
ของ สกศ. ฉบับปรับปรุง
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
การจัดท�าแผนปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
๐ สกศ.
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐ ๓
N/A สกศ.
ส่งเสริมคุณธรรมของ สกศ.
คุณธรรม จริยธรรม
ประจ�าปี
ภายในองค์กร
โครงการย่อย ๙ การพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ สสวท.
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สสวท.
ตามแนวทางองค์กร
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรมต้นแบบ
ประกาศเจตนารมณ์/
สสวท.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
สสวท.
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ให้เป็นจิตอาสา
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งความสุขและ
ประโยชน์สุข
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สสวท.
หาแนวทางการปฏิบัติ
สสวท.
ศักยภาพของบุคลากร
ที่ดี (Best Practice)
(เสริมสร้างความรู้
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
คุณธรรมจริยธรรม/
เตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจ)

โครงการ/กิจกรรม

เผยแพร่องค์ความรู้
จากการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน ก.ค.ศ.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐
แนวทางการด�าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐
คุณธรรม จริยธรรม
ภายในองค์กร

๓

N/A สกศ.

๓

๑๐๐,๐๐๐ สกศ.

การพัฒนาหน่วยงาน
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

๖

การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

๓/๑๐

๐ ก.ค.ศ.

๐ สสวท.

สสวท.

สสวท.

สสวท.

197
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๐ สมศ. องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
ต้นแบบตามหลัก
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
จิตอาสา และกตัญญู
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงาน
ฐานข้อมูลคนดีในองค์กร
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
อัตลักษณ์องค์กร เครือข่าย
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
องค์กรคุณธรรม
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข
พัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
หาแนวทางการปฏิบัติ
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
ของบุคลากรผ่าน
ที่ดี (Best Practice)
กิจกรรมต่าง ๆ (กิจกรรม
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การระดมความคิด
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
เพื่อหา ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท�า/
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม)
โครงการย่อย ๑๑ สทศ. มีระเบียบน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมร่วมกัน
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เพือ่ ก�าหนดแนวปฏิบตั หิ ลัก
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
กระตุ้นให้บุคลากรน�าหลัก ๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
ของบุคลากร สทศ.
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
ไปสู่การปฏิบัติ
เสริมสร้างความรู้
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
ความ เข้าใจ/เตรียม
เพื่อก�ากับติดตาม
ความพร้อม/สานสัมพันธ์
การปฏิบัติตามกิจกรรม
ในองค์กร
มีระเบียบน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม

สมศ. องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓

๕๐,๐๐๐ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

๓/๑๐
การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

๖

๐ สมศ.

๖

๐ สมศ.

ประเมินผลโครงการ

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

ตั้งคณะท�างาน

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ สทศ.

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๐ ๓
๖,๐๐๐
กลุ่มงานมีระเบียบน่าอยู่
โครงการย่อย ๑๒ สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A
ต่อยอด ตามพระราช
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
สู่สังคมไทย
กิจกรรมร่วมกันสร้าง
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
กิจกรรมสร้างข้อตกลง
๓/๑๐ ๖
๐
ประมวลจริยธรรมของ
ทางจริยธรรมร่วมกัน
สมศ.
ของ สมศ.
กิจกรรมสร้างความไว้เนื้อ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
เชื่อใจเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
โครงการย่อย ๑๓ สทศ. สร้างกลไกจิตอาสา กตัญญู ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมจิตอาสา
๓/๑๐ ๓
๘,๐๐๐
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เสริมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
จัดกิจกรรมระลึกถึง
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐
ความเข้าใจ ก�าหนดแนว
คุณงามความดีของ
ปฏิบัติ หลักกิจกรรมจิต
ผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กร
อาสา และความกตัญญู
ประสานงานเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จิตอาสา
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
เพื่อวางแผนและก�ากับ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สทศ.

สมศ.

สมศ.

สทศ.
สทศ.

สมศ. สืบสาน รักษา
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
กิจกรรม สมศ. ปันน�้าใจ
สู่สังคม

๓/๑๐

๓

N/A สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

กิจกรรมจริยธรรม
น�าสุขสู่ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

ประเมินผลโครงการ
และถอดบทเรียน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๔ ธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A ธ.ออมสิน
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรม “โรงเรียน
วิถีพอเพียง”/“โรงเรียน
ตชด.” (สานฝัน ตชด.)
จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้พิการ

ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

จัดกิจกรรมรอบรั้วธนาคาร
ธ.ออมสิน
(บ ว ร)
จัดกิจกรรมตามนโยบาย
ธ.ออมสิน
CSR ของธนาคาร
กิจกรรมฟนฟู
ธ.ออมสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(การจัดการน�้าในชุมชน)
โครงการย่อย ๑๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรงบประมาณ
๓/๑๐ ๑ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ศธ.
ให้ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส�านักงาน
ศึกษาธิการภาค
เพื่อขับเคลื่อน โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
๓/๑๐
จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
ส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๑

๑,๙๒๕,๐๐๐ ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการธนาคารออมสิน
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๓

จัดท�าสื่อสารคดีเพื่อสร้าง
ค่านิยม จิตส�านึกที่ดี
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

N/A ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้
และความเข้มแข็ง
ทางการเงิน
การให้ความรู้ทางการเงิน
ออนไลน์ (FL Online)

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

๑

๕๖,๓๐๐ ศธ.

การประกวด
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
การสร้างและส่งเสริม
ส�านึกรักชาติ รักถิ่น
ความเป็นพลเมืองดี

๓/๑๐

๑

๑,๒๐๓,๕๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๒๐๐,๕๐๐ ศธ.

จัดงานประกาศผลและ
จัดพิธีมอบโล่และเกียรติ
บัตร สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดเสวนาถอดบทเรียน
โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมกระทรวง
ศึกษาธิการ สรุปผล
การด�าเนินงานโครงการ
และจัดท�าเล่มรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

N/A ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

โครงการความร่วมมือ
พัฒนาระบบการให้ความรู้
ทางการเงิน (SBFIC)

จัดแถลงข่าวโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ

ธ.ออมสิน

๓/๑๐

๑

๕๐๓,๐๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๑๘๒,๖๐๐ ศธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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การจัดอบรม
๓/๑๐ ๑
๔๐๗,๑๐๐ ศธ.
การพัฒนาสื่อโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการย่อย ๑๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาชุดฐานข้อมูลระบบคุณธรรมรายบุคคลทุกช่วงวัยของหน่วยงานจัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
การวิเคราะห์และออกแบบ
สกศ.
น�าขึ้นชุดข้อมูล metadata
สกศ.
ขยายผลการเก็บข้อมูลกับ
สกศ.
การจัดท�าระบบบัญชีข้อมูล
เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงานจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑ ๑,๗๘๕,๕๐๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
ร่วมมือด้านการศึกษา
ร่วมมือด้านการศึกษา
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๑ ๑,๗๘๕,๕๐๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
การจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสนับสนุน
ระบบสารสนเทศสนับสนุน
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การศึกษาชุดฐานข้อมูล
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑๗ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
พัฒนาบทเรียนจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมและพัฒนาจรรยา
บรรณวิชาชีพออนไลน์
บรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ผลิตสื่อส่งเสริมจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมกระบวนการชุมชน
บรรณวิชาชีพ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
สร้างเครือข่ายสถาบัน
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
วิชาชีพผ่านระบบ
ผลิตครูและสถานศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการย่อย ๑๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การพัฒนานวัตกรรม
๓/๑๐ ๓ ๓๗,๒๒๑,๕๖๕ สพฐ.
สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก

โครงการย่อย ๑๙ ครอบครัวจิตอาสา MWIT
ก�าหนดวิสัยทัศน์/
๓/๑๐ ๖
รายละเอียดโครงการ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และเครือข่ายผู้ปกครอง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓/๑๐ ๖
เพื่อการเตรียมพร้อมและ
สร้างความเข้าใจ

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๔,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

๓/๑๐

๓

๑,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

การเสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๐
ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๓/๑๐
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

๓

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ
ต้นแบบผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและ
นักศึกษาครูที่ผ่านการ
พัฒนาด้านจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์

๓/๑๐

๖

๐ คุรุสภา ศธ.

๓/๑๐

๖

๐ คุรุสภา ศธ.

๑๔๑,๒๓๐,๘๙๓ สพฐ.

การสร้างคนดีให้บ้านเมือง

๓/๑๐

๓

๒๗๖,๗๙๑,๔๗๒ สพฐ.

๑๒,๑๔๙,๑๐๑ สพฐ.

การสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๓/๑๐

๓

๑๑๖,๗๙๒,๘๖๗ สพฐ.

รายงานการจัดกิจกรรม
๓/๑๐
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นบทเรียนมาใช้
พัฒนางานในครั้งต่อไป
เผยแพร่การจัดกิจกรรม
๓/๑๐
โดยสะท้อนมุมมองเกีย่ วกับ
ความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น

๖

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๖

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

สร้างแกนน�าจิตอาสา
๓/๑๐
จากเครือข่ายผู้ปกครอง
ครูและนักเรียนที่เป็น
แกนน�าจิตอาสา
กิจกรรมครอบครัวจิตอาสา ๓/๑๐

๓

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๕

๒๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

กิจกรรมค่ายบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

๓

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๓/๑๐

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑.๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ในมิติด้านคุณธรรม
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมและ
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
แหล่งเรียนรู้/สถานที่/
ทุกภาคส่วน สนับสนุนแหล่งเรียนรู้/
ทุกภาคส่วน
พิพิธภัณฑ์ในมิติ
สถานที่/พิพิธภัณฑ์
ด้านคุณธรรม
ในมิติด้านคุณธรรม
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน การสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
จัดท�าข้อตกลง MOU
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างมีคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การฟนฟูอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน (เกมชุมพรหรรษาพาทัวร์)
การท�า MOU ฐานข้อมูล ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ชุมพร
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๑
๓๕,๐๐๐ สวจ.ชุมพร
และพัฒนาสื่อ
(ชุมพรหรรษาพาทัวร์)

การจัดท�าฐานข้อมูลบุคคล
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

๖

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานมหกรรม/เทศกาล
สร้างสรรค์ สืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การประชาสัมพันธ์
แสดงผลงาน และทบทวน
เพื่อพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๒.๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ บุคคล
การยกย่องบุคคลที่มี
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ชุมพร

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

203

204

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

การจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

การจัดท�าฐานข้อมูล
นักบวชในศาสนา
ศาสนสถานส่งเสริม
คุณธรรม เครือข่าย
คุณธรรม
การสร้างและพัฒนา
นักบวชในศาสนา
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ขยายผล

๓/๑๐

๓/๑๐

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(๒.๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ ชุมชน
รณรงค์การยกย่องชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร
ชุดโครงการส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน - วัด/ศาสนาสถาน - โรงเรียน/ราชการ)
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ศูนย์กลางชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนกิจกรรม
ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ขับเคลื่อนผ่านพลังบวร
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ นักบวช
ทุกภาคส่วน การอบรมนักบวชในศาสนา
ในศาสนาและศาสนสถาน
คุณธรรมต้นแบบ
การพัฒนาศาสนสถาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐
ต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
พอเพียง
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
การพัฒนาเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
พลังบวร (บ้าน วัด-โบสถ์ทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณถัดไป
มัสยิด โรงเรียน)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๑ ต้นแบบพระสงฆ์แกนน�าส่งเสริมคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลเดิม พระสอน
การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
๓/๑๐
ศีลธรรม พระนิสิต วัด
อุบลราชธานี พระวิทยากรส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม/กิจกรรม/
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
เครือข่าย/ผลิตภัณฑ์
พอเพียง และเครือข่าย
กิจกรรมพัฒนาวัดพลังบวร ๓/๑๐
ด้านศาสนา ศิลปะและ
เพื่อส่งเสริมศีลธรรม
วัฒนธรรม เครือข่าย
กิจกรรมวันส�าคัญต่าง ๆ
คุณธรรม ระดับต่าง ๆ
และกิจกรรมที่เอื้ออ�านวย
ประโยชน์แก่ชุมชน
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี โดยบูรณาการคุณธรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ มจร.
พอเพียง
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี
โครงการย่อย ๒ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐ ๓ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
พัฒนาการบริหาร
กรมการศาสนา เสริมสร้างการศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการ
ด้านศาสนา และพัฒนา
จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนา
กรมการศาสนา บุคลากรทางการศึกษา
ด้านศาสนาให้มีความรู้
อิสลามประจ�ามัสยิด
ความเข้าใจ ทักษะ
และเทคนิคต่าง ๆ
ในการเรียนการสอนได้
จัดท�าฐานข้อมูลศูนย์อบรม
กรมการศาสนา ติดตามประเมินผล
ศาสนาอิสลามประจ�า
การด�าเนินงานของ
มัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
ประจ�ามัสยิด
จัดสรรเงินอุดหนุน
กรมการศาสนา
ในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑

๙๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

๓

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๖

โครงการ/กิจกรรม

การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๖๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

๓/๑๐

๓

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
กรมการศาสนา ส่งเสริมเด็ก เยาวชน
และประชาชนในชุมชน
มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างความเข้มแข็ง
ในท้องถิ่น

๖

205

กรมการศาสนา ส่งเสริมให้มัสยิด
เป็นศูนย์กลางในการน�า
หลักธรรมค�าสอน
ทางศาสนาไปพัฒนา
เยาวชนและประชาชน
ในชุมชน และเกิดการ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์กรเครือข่ายในชุมชน

๐ กรมการศาสนา
กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

206

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๓ สร้างการรับรู้ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สร้างความเข้าใจอันดี
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ระยอง
กิจกรรมด�าเนินการร่วมกัน ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สวจ.ระยอง
ประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ระหว่างศาสนา
ระหว่างศาสนา
ผลการด�าเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ของแต่ละอ�าเภอในจังหวัดต่าง ๆ
การประชุมทบทวนตนเอง ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การเปดเวทีให้วิทยากร
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓/๑๐
ผ่านการถอดบทเรียน
แกนน�าเข้ามามีบทบาท
ในงานสมัชชา/ตลาดนัด
คัดเลือกชุมชนคุณธรรม
ในการสนับสนุน ส่งเสริม
คุณธรรม/มหกรรม
ร่วมเป็นเครือข่าย
ในระดับต่าง ๆ
วัฒนธรรมชุมชน โดย
ขับเคลื่อนชุมชนที่สร้าง
บูรณาการกับหน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อย่างมีคุณธรรม
ภาคประชาสังคม
๓/๑๐
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประกาศยกย่อง
ประกาศเจตนารมณ์/จัดท�า
การยกระดับกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ บุคคล
ข้อตกลง MOU การสร้าง
และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
และพัฒนาวิทยากรแกนน�า
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างมีคุณธรรมต้นแบบ
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ของเครือข่าย
ขยายผล
การคัดเลือกชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
อ�าเภอ คุณธรรม ร่วมเป็น
การประชาสัมพันธ์
ผลการด�าเนินงาน
เครือข่ายขับเคลื่อนชุมชน
รณรงค์การยกระดับ
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ที่สร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ในปีงบประมาณถัดไป
วัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรม
ทีส่ ร้างผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรม
(กลุ่มใหม่)
อย่างมีคุณธรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ สวจ.ระยอง

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์คุณธรรม
เช่น ชุมชนคุณธรรม
บวรออนทัวร์ และท่อง
เที่ยวชุมชนยลวิถี
ให้พร้อมในทุกมิติ
การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
วิทยากรแกนน�า เพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล
โครงการย่อย ๑ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชียงราย : จังหวัดคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา ต�าราแม่ฟาหลวง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมและพัฒนา
๓/๑๐ ๑
๙๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมกิจกรรม
(กลุ่มเก่า) เพื่อยกระดับ
ชุมชนคุณธรรมฯ ท่องเที่ยว
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ให้มีความพร้อมในทุกมิติ
เชิงวิถีวัฒนธรรม
เครือข่าย
การยกระดับในกลุ่มเก่า
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย
งานสมัชชาและตลาดนัด
และเฟ้นหา เสริมหนุน
คุณธรรม
แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อน
การสอดแทรกและบูรณาการ
งานของชุมชนคุณธรรม
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในจังหวัด
โครงการย่อย ๒ บุคคลคุณธรรม น�าพลังทางสังคม
กิจกรรม ค้นหาวิทยากร
๓/๑๐ ๑
๑๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การออมความดี ๓/๑๐ ๑
๘๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การจัดการข้อมูล
ต้นแบบ
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
องค์ความรู้ของชุมชน/
การถอดบทเรียน
องค์ความรู้
กิจกรรม การตลาด/
การประชาสัมพันธ์
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๖๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๓

N/A สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๑

๑๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

๓/๑๐

๓

๘๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

207

208

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๓ การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดตาก
จัดท�าฐานข้อมูลวัฒนธรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชน
พัฒนาศักยภาพชุมชน
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
กิจกรรมสืบสาน รักษา
คุณธรรมต้นแบบ
ต่อยอดประเพณีท้องถิ่น
การอบรมพัฒนาการเป็น ๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
เจ้าบ้านที่ดี

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

๓/๑๐

๑

๑๒๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ ๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
การผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมทบทวน
๓/๑๐ ๓
๗๖,๐๐๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐
และสร้างการรับรู้
สมุทรสงคราม ให้กับชุมชนต่าง ๆ เช่น
ของชุมชนคุณธรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ�านวน ๗๖ ชุมชน

๓

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ผ่านสื่อ

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ตาก

การสอดแทรก บูรณาการ
ร่วมกับงานต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด
จัดตลาดนัดพอเพียง
คู่คุณธรรม

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ตาก

๓/๑๐

๑

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

๓๖๐,๐๐๐ สวจ.
มหกรรมวัฒนธรรมชุมชน ๓/๑๐ ๓,๖
สมุทรสงคราม โดยบูรณาการกับ
งานเทศกาลประจ�าปีหรือ
จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ
และบูรณาการกับภาคี
ทุกภาคส่วนในจังหวัด
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
(๕.๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การจัดท�าฐาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐ ๖
ข้อมูลการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการด�าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมภายใน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
และภายนอกหน่
ว
ยงาน
ในปีงบประมาณถัดไป
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน
จัดท�าข้อตกลง MOU

๐ สวจ.
สมุทรสงคราม

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากภัยธรรมชาติ
และวิกฤติโรคอุบัติใหม่
ของหน่วยงาน
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

๓/๑๐

๖

การจัดท�าฐานข้อมูล
ครอบครัว ชุมชนและ
วิทยากรแกนน�าส่งเสริม
คุณธรรม

๓/๑๐

๖

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(๕.๒) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
๐ สสส./
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ สสส./
การถอดบทเรียน
หน่วยงาน
คุณธรรมเพื่อป้องกันและ
หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงาน
ภัยธรรมชาติและวิกฤติโรค
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
อุบัติใหม่
ในปีงบประมาณถัดไป
๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยง
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน
๐ มท./พม./วธ. กิจกรรมส่งเสริมการ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./พม./วธ. การถอดบทเรียน
และพัฒนาศักยภาพคน
การประเมินและทบทวน
ในชุมชนให้มีทักษะ
ผลการด�าเนินงาน
การเป็นพี่เลี้ยง
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
๐ มท./พม./วธ.

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๑
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๓/๑๐

๖

๐ มท./พม./วธ.

๖๔๐,๗๒๕,๘๙๘ บาท
๑๙,๗๕๔,๐๐๐ บาท
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210
แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๓ จ�านวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยโดยน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมให้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
การจัดตั้งหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๑ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.
เพื่อรองรับการท�าหน้าที่
เพื่อให้เกิดการขยาย
ดูแลระบบเครดิตสังคม
จ�านวนผู้เข้ามาบันทึก
ทั้งระบบ ภายใต้การก�ากับ
ข้อมูลและผู้สนับสนุน
ดูแลของส�านักงานปลัด
และประโยชน์/ผลกระทบ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
เชิงบวกของระบบเครดิต
และความมั่นคงของมนุษย์
สังคม

เชื่อมแผน ลงป.

๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๗,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดวางระบบเปดเผย
ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
และเป็นช่องทางในการ
ตรวจสอบข้อมูล
การด�าเนินงานขององค์กร
และน�าเสนอความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
การประกาศนโยบาย
หรือวางแนวปฏิบัติ
ในการสร้างวินัย
ให้บุคลากรด�าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
และส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงานภาครัฐ
การสะท้อนข้อมูลผล
การด�าเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรม เพื่อการเตือนสติ
และกระตุ้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
การประสานความร่วมมือ
และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
น�าไปใช้กับระบบการ
บริหารงานบุคคล

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
การสะท้อนข้อมูล
๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การสร้างเครือข่าย
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ทุกภาคส่วน คุณธรรมภายในหน่วยงาน
การส่งเสริมคุณธรรม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
เพื่อการเตือนสติ และ
ส่งเสริมคุณธรรม
กระตุ้นให้บุคลากร
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
๐ หน่วยงาน
การประสานความร่วมมือ ๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
ทั้งระบบการเปดเผยข้อมูล
น�าไปใช้กับระบบ
วินัยองค์กร และการสร้าง
การบริหารงานบุคคล
เครือข่ายคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การทบทวนกฎระเบียบ
ของหน่วยงานเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ
ถัดไป

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

เครือข่ายจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
แผนการยกระดับ
การเสริมพลังบุคลากรหลัก
๖/๒๑ ๖
๐ กพ./กพร./
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ป.ป.ท./วธ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) ด้านก�าลังคนและ
(ศจท.)
นโยบายการด�าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

ฐานข้อมูลบุคลากร
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

๖/๒๑

๖

๐ กพ./ป.ป.ท./
วธ.

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

๖/๒๑

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

โครงการ/กิจกรรม

การขยายเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) สู่ ชมรม/สมาคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

๖/๒๑

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

การจัดท�าฐานข้อมูล
กลุ่ม หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้บรรลุเปาหมาย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
ของหน่วยงาน/ชุมชน
ของหน่วยงาน/ชุมชน
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
การส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงาน
จริยธรรมให้กับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่าย
โครงการย่อย ๑ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิษณุโลกให้บรรลุเปาหมาย
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๓
กลุ่ม หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ภาคีเครือข่ายในการ
จริยธรรมและการส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม
การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๓
๑๒๕,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับภาคี
เครือข่าย

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

๕๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓/๑๐
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๓๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
(๓.๑) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๖
๐ กพร.
๖/๒๑ ๖
๐ ป.ป.ช.
จัดท�าแนวทางด�าเนินการ
๖/๒๑ ๖
๐ กพร.
เชื่อมโยงเครื่องมือ
ก�าหนดมาตรการส่งเสริม
พัฒนาองค์กร สู่การ
การประเมินระดับความเป็น
ให้หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับการบริหารจัดการ
น�าแนวทางการปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรไปสู่ราชการ ๔.๐
ราชการบนพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการ
และน้อมน�าปรัชญา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงเป็นคุณค่าหลัก
จากผลงานวิจัย สู่ระบบ
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐ในการบริหารองค์กร
การประเมินคุณธรรม
SEP Roadmap)
และความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)
๓
N/A กพร.
๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วช.
เวทีวิชาการประจ�าปี
บูรณาการแนวทางการ
เพื่อน�าเสนอผลการ
ปฏิบัติราชการบนพื้นฐาน
ด�าเนินการพัฒนาองค์กร
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
สู่การยกระดับการบริหาร
พอเพียงจากผลงาน
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
การวิจัยร่วมกับเครื่องมือ/
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
ระบบการบริหารจัดการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐สู่การยกระดับการบริหาร
SEP Roadmap) สู่องค์กร
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
คุณธรรมเพื่อประโยขน์สุข
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
ของประชาชน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงประจักษ์ โดยก�าหนด
ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท�า
แนวทางด�าเนินการพัฒนา
องค์กรสู่การยกระดับการ
บริหารจัดการองค์กรไปสู่
ราชการ ๔.๐ และน้อมน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเชิงประจักษ์ (PMQA
๔.๐-SEP Roadmap)

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๓.๒) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน ๖/๒๑ ๓
N/A กรมส่งเสริม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖/๒๑ ๓
N/A กรมส่งเสริม
และกลไกขยายเครือข่าย
การปกครอง ประจ�าปีเพื่อน�าเสนอ
การปกครอง
อปท. ที่ขับเคลื่อนปรัชญา
ท้องถิ่น
ผลงานส่งเสริมคุณธรรม
ท้องถิ่น
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และประโยชน์สุข
ในการบริหารองค์กร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ที่ประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะ อปท.
ที่อยู่ในระดับเข้าถึง

การจัดท�าฐานข้อมูลองค์กร ๓/๑๐
เครือข่ายร่วมส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี
๐ มท./วธ.
กิจกรรมพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ.
การถอดบทเรียน
กระบวนการสมัชชา
การประเมินและทบทวน
คุณธรรม เชื่อมโยง
ผลการด�าเนินงาน
เครื
อ
ข่
า
ยทางสั
ง
คม
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
๐ มท./วธ.
ทุกภาคส่วน อาทิ
ในปีงบประมาณถัดไป
สมัชชาคุณธรรม ตลาดนัด
คุณธรรม ตลาดนัดความดี

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๒
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

๓/๑๐

๖

๓๘,๙๖๕,๐๐๐ บาท
๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๐ มท./วธ.
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าตั้งต้น
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับของหน่วยงานทุกภาคส่วน สะท้อนกระบวนการจัดการศึกษาที่บรรลุเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมและทักษะชีวิตที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
โครงการย่อย ๑ หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบฐานข้อมูลการส่งเสริม ๓/๑๑ ๑
๓๖๘,๐๐๐ ศปท.ศธ.
การบูรณาการ
๓/๑๑ ๑ ๓,๒๐๐,๐๐๐ สอ. สป.ศธ./ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๑,๑๓๙,๑๐๐ ศปท.ศธ.
คุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรปรัชญา
สคบศ./สช./ วังจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.
หลั
ก
สู
ต
รต้
า
นทุ
จ
ริ
ต
ศึ
ก
ษา
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สกศ.
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สกศ.
จริยธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๒ หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สป. วธ.
การพัฒนาวิชาและ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
การส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
บุคคล ชุมชน องค์กร
ในสถานศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอ�าเภอคุณธรรม
ของสถานศึกษา
ด้านจิตอาสาและท�า
บันทึกตกลงความร่วมมือ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
๓/๑๑ ๓
N/A สถานศึกษา ประโยชน์ให้สังคม
(เตรียมความพร้อมสู่
(MOU) การบูรณาการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
Social Credit)
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สมัชชาคุณธรรม/
๓/๑๑ ๓
N/A
ของกระทรวงวัฒนธรรม
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ในหลักสูตรและ
ผลงาน และการประกาศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของสถานศึกษา
นักเรียน บุคคลและ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๑ ๓
N/A สป. วธ.
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษา
โครงการย่อย ๓ การบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ศาสนพิธีกร มารยาทไทย และหลักการด�าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕) ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วิชาเลือกในหลักสูตรของสถานศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สวจ.
การพัฒนาวิชาที่ส่งเสริม
๓/๑๑ ๑
๑๐๐,๐๐๐ สวจ.
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
ชุมชน องค์กร และ
ก�าแพงเพชร คุณธรรมจริยธรรมของ
ก�าแพงเพชร บุคคล ชุมชน องค์กร
อ�าเภอคุณธรรม
สถานศึกษาในจังหวัด
และอ�าเภอคุณธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
ก�าแพงเพชร (คู่มือส่งเสริม
ด้านจิตอาสาและ
คุณธรรม จริยธรรม
ท�าประโยชน์ให้สังคม
ในสถานศึกษา)
(เตรียมความพร้อมสู่
Social Credit)

ผู้รับผิดชอบ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สวจ.
ก�าแพงเพชร
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

บันทึกตกลงความร่วมมือ
(MOU) การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
และการพัฒนาการจัด
ท�าคู่มือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษาจังหวัด
ก�าแพงเพชร

การวางระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นการประชุม
ประจ�าเดือนหรืออยู่ใน
วิถีการท�างานที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ด้วยเครื่องมือ
การทบทวนหลังการ
ลงมือท�า (After Action
Reviews) และ/หรือ
การเล่าเรื่องเสริมพลัง
(Story Telling)
ในโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๑

๖

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๐

๑

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๑

๖

โครงการ/กิจกรรม

การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยครู/บุคลากร/นักเรียน
ของโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม น�าการ
ศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และการด�าเนินชีวิต
ตามหลักหลักศีล ๕)

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

๔

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สมัชชาคุณธรรม/
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ผลงาน และการประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียน บุคคลและ
สถานศึกษาคุณธรรม

๓/๑๑

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานกิจกรรม
ของแต่ละสถานศึกษา
ในจังหวัดก�าแพงเพชร

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรือหน่วยงาน
(๒.๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การด�าเนินกิจกรรมการ
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน จัดการความรู้ตามระบบ
ทุกภาคส่วน เกียรติบุคลากรต้นแบบ
ที่ได้วางไว้
คุณธรรม “คนดี ศรี...
(ชื่อหน่วยงาน/เครือข่าย)”
การสร้างให้บุคลากร
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การทบทวนผลการ
และครอบครัวเกิดความ
ทุกภาคส่วน ด�าเนินงานกิจกรรม
ตระหนักรู้และเท่าทัน
เพื่อการปรับปรุง
สื่อมัลติมีเดียและสื่อสังคม
ในงบประมาณปีถัดไป
ออนไลน์ และการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมและ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
(Mentor หรือรุ่นพี่
ทุกภาคส่วน
(ผู้สร้างแรงบันดาลใจ)
การพัฒนาบุคลากร
การ Upskill การ Reskill
และทักษะชีวิตที่ส่งเสริม
คุณธรรม ๕ ประการ
ด้วยการฝกปฏิบัติ
ท่ามกลางการท�างานจริง
(On the Job Training))
(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๑ ๑
๖๙,๖๐๐ สช.
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
จริยธรรม ของบุคลากร
ตามระบบ
เกียรติบุคลากรต้นแบบ
สังกัด โดยการวางระบบ
คุณธรรม
การจัดการความรู้ที่เป็น
การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประชุมประจ�าเดือน
หรือยู่ในวิถีการท�างาน
ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและราชการใสสะอาดของส�านักงาน กศน.
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย/
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
กิจกรรมอบรมโครงการ
๓/๑๑ ๓
๓๙๗,๑๕๐ กศน.
ประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
แต่งตั้งคณะท�างาน
คุณธรรม จริยธรรม
เกียรติบุคคลต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
สรรหาและคัดเลือก
๓/๑๑ ๓
๒๒,๐๐๐ กศน.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรรางวัล เพชร
กศน.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และค่านิยม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ในความมีระเบียบวินัย
ประกาศเจตจ�านง
สร้างกฎระเบียบ ส่งเสริม
วิสัยทัศน์ขององค์กร
ความมีคุณธรรม
บุคลากรมีวินัยและ
เปดกิจกรรมแข่งขัน
ศักยภาพในการ
ร่วมกันแข่งคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๑๓๐,๖๐๐ สกสค.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และสนับสนุน
จริยธรรม และสนับสนุน
การต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการทุจริต
พัฒนาศักยภาพของ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
บุคลากรผ่านกิจกรรม
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
การเสริมสร้างความรู้
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และประโยชน์สุข
คุณธรรม จริยธรรม

๓

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.

๐ สกสค.

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงาน กิจกรรม

๓/๑๑

๓

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๑
และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริต
หลักสูตรการอบรม online
จริยธรรมในการท�างาน
สู่ความยั่งยืน

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑,๐๐๐,๐๐๐ สอศ.

๐ สกสค.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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โครงการย่อย ๕ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑ ๓
๕,๐๐๐ สสวท.
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศเจตนารมณ์ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
จริยธรรมและต่อต้านทุจริต
องค์กร
จัดท�าแผนปฏิบัติการส่ง
สื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เสริมคุณธรรม สสวท.ระยะ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕ ปี และรายปี
กับการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น Micro
learning และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ในปรัชญาของเศรษฐกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
พอเพียง
และจริยธรรม
โครงการย่อย ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
คุณค่าหลักของบุคลากร
คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
สมศ.
กิจกรรมการเรียนรู้แนว
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
ชีวิตเพื่อความยั่งยืนของ
เพียง
ชาว สมศ.
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
กิจกรรมพัฒนาความสุขใน
การปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดีและความ
ยั่งยืน

๓

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๙๐,๐๐๐ สสวท.

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกและบูรณาการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
การประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

๓

๓/๑๑

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐ สสวท.

ทบทวนและถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

๓

๕๐,๐๐๐ สมศ.

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
กิจกรรมพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา ด้วยแนว
พระบรมราโชวาท
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

๕๐,๐๐๐ สมศ.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๗ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม บนหลักความพอเพียง
๓/๑๑ ๖
๐ สทศ.
บุคลากร สทศ. ประกาศ
เจตนารมณ์ ร่วมกัน

เสริมสร้างความรู้
๓/๑๑
ความเข้าใจ ก�าหนดแนว
ปฏิบัติ หลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง

๓

๕,๐๐๐ สทศ.

โครงการย่อย ๘ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑ ๓ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สลช.
พระราชทาน
หลักสูตรการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน

หลักสูตรการฝกอบรม
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กระตุ้นให้บุคลากร
๓/๑๑
น�าหลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชนคุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๑
เพื่อก�ากับติดตามการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๑
ผู้ทมี่ ีผลการปฏิบัติตามหลัก
สทศ.สู่องค์การมหาชน
คุณธรรม บนหลักความ
พอเพียง

๖

๐ สทศ.

๓

๒,๐๐๐ สทศ.

๓

๖,๐๐๐ สทศ.

โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
อบรมวิทยากรแกนน�า
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ประจ�าจังหวัด

๓

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

อบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกจิตอาสาพระราชทาน
ระดับสถานศึกษา
อบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ในสถานศึกษา

๓/๑๑

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเมินผลโครงการ
และถอดบทเรียน

๓/๑๑

๖

๐ สทศ.

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๑

๖

๐ สทศ.

โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑
พระราชทาน
การปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ด�าเนินการ
จัดกิจกรรม สรุปผล
การด�าเนินงานและรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

๓

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
องค์ความรู้การส่งเสริม
คุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๑

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๑

๓/๑๑

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ระบบจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๓.๑) ชุดโครงการ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา ส�ารวจ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การสนับสนุนงานวิจัย
๓/๑๐ ๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การเผยแพร่องค์ความรู้
๓/๑๑
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้
หน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขยายผลความรู้
งานวิจัยแก่ภาคีเครือข่าย
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
๓/๑๐ ๖
๐ สนง.กองทุน
กิจกรรมการสนับสนุน
การเผยแพร่สื่อส่งเสริม
๖
๐ สนง.กองทุน
๓/๑๑
สื่อปลอดภัย
และพัฒนาพัฒนาสื่อ
สื่อปลอดภัย
คุณธรรมที่เหมาะสมและ
และสร้างสรรค์/ ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม
และสร้างสรรค์/ เข้าถึงคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
กับคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.
สัมพันธ์/ดศ.

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๓
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ ศธ./อว./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๖

๐ สนง.กองทุน
สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์/
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.

๓๗,๔๘๙,๔๕๐ บาท
๑๒,๑๗๖,๗๐๐ บาท

223

224
แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แผนย่อยที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

การท�านุบ�ารุงสถานที่
๓/๑๐
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
๓/๑๐
ป้องกันโรค และสร้างสุข
ภาวะทางใจให้แก่บุคลากร
และครอบครัวในสังกัด

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐
ยกระดับกลุ่มเก่า ขยาย
กลุ่มใหม่ ชุมชน คุณธรรม
สร้างความเข้าใจ/ประกาศ/
เจตนารมณ์/จัดท�าข้อตกลง

๖

๖

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท�าความดี
(๑.๑) ชุดโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์และ
ทุกภาคส่วน และแสดงออกถึง
ทุกภาคส่วน เผยแพร่ผลการด�าเนิน
กิจกรรมบนฐานวิถีชีวิตใหม่
การมีคุณธรรมของ
ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
บุคลากรและครอบครัว
ของหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน
เกียรติ บุคคล ครอบครัว
หน่วยงาน เครือข่าย และ
กิจกรรมแสดงออกถึง
การมีคุณธรรมต้นแบบ
ประเมินผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงในปีถัดไป
(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด)
๐ สป.วธ.
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
งานสมัชชา/ตลาดนัด
การขับเคลื่อนกิจกรรม
คุณธรรม/มหกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
วัฒนธรรมชุมชน ยกย่อง
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
เชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน
องค์ความรู้
คุณธรรมต้นแบบ

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ สป.วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

การสร้างและพัฒนา
วิทยากรแกนน�าเพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

โครงการย่อย ๑ คนดีศรีสุพรรณ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุพรรณบุรี
การเตรียมการจัดกิจกรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม
สุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม

๖

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ สป.วธ.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๐๐,๐๐๐
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการย่อย ๒ การขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๒๓๐,๐๐๐
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการย่อย ๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.นครพนม ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๒๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดนครพนม
โครงการย่อย ๔ วัคซีนคุณธรรม น�าสุรินทร์รุ่งเรือง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุรินทร์ ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๑
๑๗๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสุรินทร์
โครงการย่อย ๕ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๓
๖๐๐,๐๐๐ สวจ.สกลนคร ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมที่ ๓/๑๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ
จังหวัดสกลนคร
โครงการย่อย ๖ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ยกระดับ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.น่าน
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๖
๐
กลุ่มเก่า ขยายกลุ่มใหม่
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

การจัดงานสมัชชาและ
ตลาดนัดคุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
สุพรรณบุรี

งานสมัชชาและตลาดนัด
สวจ.
นครศรีธรรมราช คุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.
นครศรีธรรมราช

สวจ.นครพนม งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.นครพนม

สวจ.สุรินทร์

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สุรินทร์

สวจ.สกลนคร

งานสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม

๓/๑๐

๓

๒,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์คุณธรรม
สวจ.สกลนคร

สวจ.น่าน

การสอดแทรกและ
บูรณาการร่วมกับ
งานต่าง ๆ ภายในจังหวัด

๓/๑๐

๓

N/A ศูนย์คุณธรรม
สวจ.น่าน

สวจ.
สุพรรณบุรี

๐ สป.วธ.
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226

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๗ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกระบี่
ทบทวนลักษณะข้อปฏิบัติ ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.กระบี่
การขับเคลื่อนแผนส่งเสริม ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.กระบี่
หลักขององค์กร/หน่วยงาน
คุณธรรมจังหวัด และ
คุณธรรมในจังหวัด
สร้างความเข้มแข็งของ
บวร-บรม เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนของชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการย่อย ๘ เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน�าคุณภาพชีวิต
ระดับความส�าเร็จของ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
๓/๑๐ ๓ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
การเป็นชุมชนคุณธรรม
สืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตรัง
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนคุณธรรม
จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตรัง
เจตนารมณ์ร่วมกัน
ของชุมชน
โครงการย่อย ๙ ส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งเสริมและพัฒนา
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา ชุมชนคุณธรรมน้อมน�า
ในกลุ่มเก่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
ประชุมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง

๓/๑๐

๓

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รักษาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ๓/๑๐
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ขององค์กรชุมชน อ�าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม

๖

๐ สวจ.กระบี่

การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
เชิดชูเกียรติ ชุมชน บุคคล
คุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
คุณธรรม ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
การประเมินผลเพื่อการ
๓/๑๐
พัฒนาในวงรอบถัดไป

๓,๖

๐ สวจ.ตรัง

๓,๖

๐ สวจ.ตรัง

๖

๐ สวจ.ตรัง

การประเมินชุมชน องค์กร
๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา อ�าเภอคุณธรรม

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

การคัดเลือกชุมชน องค์กร
และอ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบที่โดดเด่น และ
การคัดเลือกบุคคล
คุณธรรมดีเด่น

๓/๑๐

๓

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๐ สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุโขทัย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
การสนับสนุนกิจกรรม
การทบทวนตนเองและ
๓/๑๐ ๓
๕๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย
การบูรณาการร่วมกับ
การยกระดับ (ชุมชน องค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของ
งานกิจกรรม โครงการ
อ�าเภอ) ในกลุ่มเก่า
เครือข่าย
ต่าง ๆ ของจังหวัด
การเพิ่มขึ้นของเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.สุโขทัย
ชุมชน องค์กร และอ�าเภอ
คุณธรรม
โครงการย่อย ๑๑ ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี กิจกรรมสืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ปทุมธานี การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
ต่อยอดศาสตร์พระราชา
เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ
จัดท�าข้อตกลง ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ปทุมธานี ของชุมชน องค์กร อ�าเภอ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
คุณธรรม
เจตนารมณ์ร่วมกัน ชุมชน
เผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาศักยภาพ ชุมชน
๓/๑๐ ๖
N/A สวจ.ปทุมธานี
การประเมินผลเพื่อการ
คุณธรรมต้นแบบ
พัฒนาในวงรอบถัดไป

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓

๒๐,๐๐๐ สวจ.
พระนครศรีอยุธยา

๓/๑๐

๓,๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.สุโขทัย

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ปทุมธานี
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228

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑๒ การขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฐานข้อมูล ชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น กิจกรรมลงพื้นที่ ถ่ายทอด ๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.ขอนแก่น การประกาศยกย่อง
อ�าเภอ คุณธรรม
องค์ความรู้แนวทางการ
เชิดชูเกียรติ ชุมชน อ�าเภอ
ขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
จัดท�าข้อตกลงประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น อ�าเภอ คุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัติการฯ
เจตนารมณ์ร่วมกันใน
และเผยแพร่ผลงาน ชุมชน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
และจังหวัด
ต้นแบบ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
จัดท�าองค์ความรู้
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ขอนแก่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
คุณธรรมต้นแบบ
ตามแผนปฏิบัติการฯ
โครงการย่อย ๑๓ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ร้อยเอ็ด การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด งานสมัชชาและตลาดนัด
ในกลุ่มเก่า
ส่งเสริมคุณธรรมของ
คุณธรรม
เครื
อ
ข่
า
ย
ถอดบทเรี
ย
น
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
การสอดแทรกและ
องค์
ค
วามรู
้
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด
การเพิ่มขึ้นจ�านวน
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สวจ.ร้อยเอ็ด
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม/
กิจกรรม/เครือข่าย/
ผลิตภัณฑ์ (วัดจากชุมชน
คุณธรรม) ๑๕ ชุมชน
โครงการย่อย ๑๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
งานสมัชชาและตลาดนัด
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ฉะเชิงเทรา
คุณธรรม
เครื
อ
ข่
า
ย
ถอดบทเรี
ย
น
การยกระดับชุมชน
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.
การสอดแทรกและร่วม
องค์ความรู้
ในกลุ่มเก่า
ฉะเชิงเทรา
บูรณาการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในจังหวัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ขอนแก่น

๓/๑๐

๓,๖

๐ สวจ.ขอนแก่น

๓/๑๐

๓

N/A สวจ.ร้อยเอ็ด

๓/๑๐

๓,๖

๐ สวจ.ร้อยเอ็ด

๓/๑๐

๓

๓/๑๐

๓,๖

๘๐๐,๐๐๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา
๐ สวจ.
ฉะเชิงเทรา

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การเพิ่มจ�านวนวิทยากร
๓/๑๐ ๓
๘๐๐,๐๐๐ สวจ.
ส่งเสริมคุณธรรม/
ฉะเชิงเทรา
จ�านวนชุมชนคุณธรรม/
จ�านวนกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๕ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “ราชบุรีวิถีพอเพียง”
การประชุมเตรียมจัดงาน ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ราชบุรี
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ราชบุรีวิถีพอเพียง

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๓

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕๕๐,๐๐๐ สวจ.ราชบุรี

โครงการ/กิจกรรม

การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑.๒) ชุดโครงการพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม
หน่วยงานส่วนกลาง (กลุ่มเปาหมาย : บุคลากรองค์กรภาครัฐ และครอบครัว)
การจัดท�าฐานข้อมูล ชุมชน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
งานสมัชชา/ตลาดนัด
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ภาครัฐ
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ภาครัฐ
คุณธรรม/มหกรรม
ต้นแบบ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
วัฒนธรรมชุมชน โดย
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
บูรณาการกับหน่วยงาน
องค์ความรู้
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ประกาศเจตนารมณ์/
ภาครัฐ
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ภาครัฐ
เชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร
จัดท�าข้อตกลง MOU
การขับเคลื่อน ชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ
องค์กร อ�าเภอคุณธรรม
การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
วิทยากรแกนน�าเพื่อเป็น
ภาครัฐ
การประเมินและทบทวน
ต้นแบบและขยายผล
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
โครงการย่อย ๑ องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๗๓,๐๐๐ อว.
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓/๑๐ ๑
๖๒,๐๐๐ อว.
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ราชบุรี

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ภาครัฐ

๓/๑๐

๑

๑๕,๐๐๐ อว.

229
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประกาศเจตนารมณ์
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ เกี่ยวข้อง

อว.

เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน
องค์กรคุณธรรมตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

อว.

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

หน่วยงานด�าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
(ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากท�า)
ส่งเสริมบุคลากร
เข้ามาเป็นจิตอาสา
เพื่อสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข

โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสุจริต โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)
การขับเคลื่อนหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
การประเมินคุณธรรม
๓/๑๐ ๖
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส
ต้นแบบ
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
การประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ สป.วธ.
ร่วมกันในองค์กร
กิจกรรมอบรมเครือข่าย
๓/๑๐ ๓
๓๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
การจ้างผลิตสื่อรณรงค์
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สป.วธ.
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อว.

ประกาศเชิดชูเกียรติ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อว.

อว.

โมเดลการสร้างองค์กร
คุณธรรมของแต่ละ
หน่วยงาน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
ทบทวนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ /คัดเลือกตัวอย่าง
ขององค์กรคุณธรรม
ต้นแบบปีต่อไป

อว.

๐ สป.วธ.

การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคลคุณธรรม

อว.

อว.

๓/๑๐

๖

๐ สป.วธ.

การถอดองค์ความรู้
๓/๑๐
จากโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๓/๑๐
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๖

๐ สป.วธ.

๖

๐ สป.วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑๕๐,๐๐๐ สป.วธ.
การประชุมเพื่อขับเคลื่อน ๓/๑๐ ๓
งานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
โครงการย่อย ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดท�าค�ารับรอง
๓/๑๐ ๖
๐ สธ.
การปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
๓/๑๐ ๒
N/A สธ.

โครงการ/กิจกรรม

ด�าเนินกิจกรรม
ตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

ปลายน�้า
งบประมาณ

๒

โครงการย่อย ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดย กระทรวงการต่างประเทศ
การพัฒนาและยกระดับ
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
การก�ากับติดตาม
๖/๑๐ ๓
องค์กรคุณธรรม
และประเมินผล
การพัฒนาและยกระดับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
๖/๑๐ ๓
๔,๘๐๐ ศปท.กต.
องค์กรคุณธรรม และ
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
และความโปร่งใสในการ
องค์กรอย่างมีคุณธรรม
ด�าเนินงานตามเกณฑ์
และความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรม
ในการด�าเนินงาน
และความโปร่งใสในการ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภาครัฐ (ITA)
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผู้รับผิดชอบ

N/A สธ.

N/A ศปท.กต.

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ถอดบทเรียน
การด�าเนินการองค์กร
คุณธรรมต้นแบบฯ

๓/๑๐

๖

๐ สธ.

มอบรางวัลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

๖

๐ สธ.

การประกาศยกย่องเชิดชู
บุคลากรและองค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม
และด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๖/๑๐

๓

๓๕,๘๐๐ ศปท.กต.

231
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๕ การส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
๓/๑๐
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
สร้างบุคลากรให้เป็น
ปรับปรุงกฎเกณฑ์
จิตอาสาและมีคุณธรรม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
๓/๑๐
๓/๑๐ ๓
๐ ธปท.
กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างและปรับปรุง
ให้ประชาชนทั่วไป
หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
มีคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน ๓/๑๐
การจัดท�าสื่อเพื่อ
มีคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด
การมีคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม และเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

๓/๑๐

๖

๐ ธปท.

การประเมินความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
และประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ ธปท.

๐ ป.ป.ท.

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
ที่ปฏิบัติ

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๐ ป.ป.ท.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรคุณธรรม

๓/๑๐

๓

๑๐๐,๐๐๐ ป.ป.ท.

กิจกรรมจริยธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิต

๓/๑๐

๓

๓๔,๖๐๐ ป.ป.ท.

ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
การประเมินผล
การด�าเนินงานกิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๓/๑๐

๖

๐ ป.ป.ท.

๖

๐ ธปท.

๓

๓,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.

๓

๖,๐๐๐,๐๐๐ ธปท.

ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ธปท.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
โครงการย่อย ๖ คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี โดยส�านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ๓/๑๐ ๖
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
๓/๑๐ ๖
๐ ป.ป.ท.
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ๓/๑๐ ๖
การท�านุบ�ารุงสถานที่
ซักซ้อมความเข้าใจโดย
ให้พร้อมต่อการแสดงออก
วิทยากรคุณธรรมต้นแบบ
ในการมีคุณธรรมของ
บุคลากร (ศาสนสถาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง พื้นที่สาธารณะ
ของหน่วยงาน ฯลฯ)

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๗ ขับเคลื่อนงานจริยธรรมของส�านักงาน ก.ค.ศ. สู่องค์กรคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเจตนารมณ์
๓/๑๐ ๖
๐ ก.ค.ศ.
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ ก.ค.ศ.
ขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากรดีเด่นของ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ส�านักงาน ก.ค.ศ
โครงการย่อย ๘ โครงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
๑๕๐,๐๐๐ สกศ.
ทบทวนประมวลจริยธรรม ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สกศ.
แนวทางการด�าเนินงาน
ของ สกศ. ฉบับปรับปรุง
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
การจัดท�าแผนปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๓
๐ สกศ.
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐ ๓
N/A สกศ.
ส่งเสริมคุณธรรมของ สกศ.
คุณธรรม จริยธรรม
ประจ�าปี
ภายในองค์กร
โครงการย่อย ๙ การพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๓
๑๐,๐๐๐ สสวท.
การพัฒนาหน่วยงาน
๓/๑๐ ๖
๐ สสวท.
ตามแนวทางองค์กร
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรมต้นแบบ
ประกาศเจตนารมณ์/
สสวท.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
สสวท.
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
ให้เป็นจิตอาสา
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งความสุขและ
ประโยชน์สุข
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สสวท.
หาแนวทางการปฏิบัติ
สสวท.
ศักยภาพของบุคลากร
ที่ดี (Best Practice)
(เสริมสร้างความรู้
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
คุณธรรมจริยธรรม/
เตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจ)

โครงการ/กิจกรรม

เผยแพร่องค์ความรู้
จากการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน ก.ค.ศ.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐
แนวทางการด�าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส�าหรับส่วนราชการ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
๓/๑๐
คุณธรรม จริยธรรม
ภายในองค์กร

๓

N/A สกศ.

๓

๑๐๐,๐๐๐ สกศ.

การพัฒนาหน่วยงาน
ตามแนวทางองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

๖

การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

๓/๑๐

๐ ก.ค.ศ.

๐ สสวท.

สสวท.

สสวท.

สสวท.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๑๐ สมศ. องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. องค์กรคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
ต้นแบบตามหลัก
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
จิตอาสา และกตัญญู
ประกาศเจตนารมณ์/
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
วิสัยทัศน์ ร่วมกันในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงาน
ฐานข้อมูลคนดีในองค์กร
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
อัตลักษณ์องค์กร เครือข่าย
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
องค์กรคุณธรรม
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
และประโยชน์สุข
พัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
หาแนวทางการปฏิบัติ
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
ของบุคลากรผ่าน
ที่ดี (Best Practice)
กิจกรรมต่าง ๆ (กิจกรรม
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การระดมความคิด
(ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรค)
เพื่อหา ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท�า/
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม)
โครงการย่อย ๑๑ สทศ. มีระเบียบน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมร่วมกัน
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เพือ่ ก�าหนดแนวปฏิบตั หิ ลัก
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
กระตุ้นให้บุคลากรน�าหลัก ๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
ของบุคลากร สทศ.
กิจกรรมมีระเบียบน่าอยู่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
ไปสู่การปฏิบัติ
เสริมสร้างความรู้
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
ความ เข้าใจ/เตรียม
เพื่อก�ากับติดตาม
ความพร้อม/สานสัมพันธ์
การปฏิบัติตามกิจกรรม
ในองค์กร
มีระเบียบน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม

สมศ. องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบตามหลัก
ความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และกตัญญู
การถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประกาศเชิดชูเกียรติ
คนคุณธรรมต้นแบบ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๓

๕๐,๐๐๐ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

๓/๑๐
การประเมินระดับ
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๓/๑๐
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ

๖

๐ สมศ.

๖

๐ สมศ.

ประเมินผลโครงการ

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

ตั้งคณะท�างาน

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ สทศ.

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๐ ๓
๖,๐๐๐
กลุ่มงานมีระเบียบน่าอยู่
โครงการย่อย ๑๒ สมศ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรมสู่สังคมไทย โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
๒๐๐,๐๐๐ สมศ.
สมศ. สืบสาน รักษา
๓/๑๐ ๓
N/A
ต่อยอด ตามพระราช
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
สู่สังคมไทย
กิจกรรมร่วมกันสร้าง
๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
กิจกรรมสร้างข้อตกลง
๓/๑๐ ๖
๐
ประมวลจริยธรรมของ
ทางจริยธรรมร่วมกัน
สมศ.
ของ สมศ.
กิจกรรมสร้างความไว้เนื้อ ๓/๑๐ ๖
๐ สมศ.
เชื่อใจเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
โครงการย่อย ๑๓ สทศ. สร้างกลไกจิตอาสา กตัญญู ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากร สทศ. ประกาศ
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จัดกิจกรรมจิตอาสา
๓/๑๐ ๓
๘,๐๐๐
เจตนารมณ์ร่วมกัน
เสริมสร้างความรู้
๓/๑๐ ๓
๕,๐๐๐ สทศ.
จัดกิจกรรมระลึกถึง
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐
ความเข้าใจ ก�าหนดแนว
คุณงามความดีของ
ปฏิบัติ หลักกิจกรรมจิต
ผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กร
อาสา และความกตัญญู
ประสานงานเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ สทศ.
จิตอาสา
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๐ ๓
๒,๐๐๐ สทศ.
เพื่อวางแผนและก�ากับ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามกิจกรรม
โครงการย่อย ๑๔ ธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A ธ.ออมสิน
โครงการธนาคารออมสิน ๓/๑๐ ๓
N/A
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สทศ.

สมศ.

สมศ.

สทศ.
สทศ.

ธ.ออมสิน
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สมศ. สืบสาน รักษา
ต่อยอด ตามพระราช
ปณิธาน เพื่อน�าคุณธรรม
สู่สังคมไทย
กิจกรรม สมศ. ปันน�้าใจ
สู่สังคม

๓/๑๐

๓

N/A สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

กิจกรรมจริยธรรม
น�าสุขสู่ สมศ.

๓/๑๐

๖

๐ สมศ.

ประเมินผลโครงการ
และถอดบทเรียน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

๓/๑๐

๖

๐ สทศ.

โครงการเสริมสร้างความรู้
และความเข้มแข็ง
ทางการเงิน

๓/๑๐

๓

N/A ธ.ออมสิน

236

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

จัดกิจกรรม “โรงเรียน
วิถีพอเพียง”/“โรงเรียน
ตชด.” (สานฝัน ตชด.)
จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้พิการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน

จัดกิจกรรมรอบรั้วธนาคาร
ธ.ออมสิน
(บ ว ร)
จัดกิจกรรมตามนโยบาย
ธ.ออมสิน
CSR ของธนาคาร
กิจกรรมฟนฟู
ธ.ออมสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(การจัดการน�้าในชุมชน)
โครงการย่อย ๑๕ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรงบประมาณ
๓/๑๐ ๑ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ศธ.
ให้ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส�านักงาน
ศึกษาธิการภาค
เพื่อขับเคลื่อน โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
๓/๑๐
จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
ส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๑

๑,๙๒๕,๐๐๐ ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

จัดท�าสื่อสารคดีเพื่อสร้าง
ค่านิยม จิตส�านึกที่ดี
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ออมสิน

จัดแถลงข่าวโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๓/๑๐

๑

๕๖,๓๐๐ ศธ.

การประกวด
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
การสร้างและส่งเสริม
ส�านึกรักชาติ รักถิ่น
ความเป็นพลเมืองดี

๓/๑๐

๑

๑,๒๐๓,๕๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๒๐๐,๕๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๔๐๗,๑๐๐ ศธ.

การจัดอบรม
การพัฒนาสื่อโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การให้ความรู้ทางการเงิน
ออนไลน์ (FL Online)

ธ.ออมสิน

โครงการความร่วมมือ
พัฒนาระบบการให้ความรู้
ทางการเงิน (SBFIC)

ธ.ออมสิน

จัดงานประกาศผลและ
จัดพิธีมอบโล่และเกียรติ
บัตร สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดเสวนาถอดบทเรียน
โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมกระทรวง
ศึกษาธิการ สรุปผล
การด�าเนินงานโครงการ
และจัดท�าเล่มรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

๓/๑๐

๑

๕๐๓,๐๐๐ ศธ.

๓/๑๐

๑

๑๘๒,๖๐๐ ศธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๑๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาชุดฐานข้อมูลระบบคุณธรรมรายบุคคลทุกช่วงวัยของหน่วยงานจัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
การวิเคราะห์และออกแบบ
สกศ.
น�าขึ้นชุดข้อมูล metadata
สกศ.
ขยายผลการเก็บข้อมูลกับ
สกศ.
การจัดท�าระบบบัญชีข้อมูล
เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงานจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑ ๑,๖๓๓,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมการประชุม
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
เชิงปฏิบัติการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
ร่วมมือด้านการศึกษา
ร่วมมือด้านการศึกษา
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๐ ๑ ๑,๖๓๓,๐๐๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
การจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
การการจัดท�าชุดฐานข้อมูล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าและพัฒนาระบบ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๕๐๐,๐๐๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
จัดท�าข้อเสนอแนะ
๓/๑๐ ๑
๐ สกศ.
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
เชิงนโยบายเพื่อจัดท�า
กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสนับสนุน
ระบบสารสนเทศสนับสนุน
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การศึกษาชุดฐานข้อมูล
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ชุดฐานข้อมูลระบบ
ระบบคุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
คุณธรรมรายบุคคล
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
ทุกช่วงวัย
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑๗ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
พัฒนาบทเรียนจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมและพัฒนาจรรยา
บรรณวิชาชีพออนไลน์
บรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ผลิตสื่อส่งเสริมจรรยา
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
ส่งเสริมกระบวนการชุมชน
บรรณวิชาชีพ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
สร้างเครือข่ายสถาบัน
๓/๑๐ ๖
๐ คุรุสภา ศธ.
วิชาชีพผ่านระบบ
ผลิตครูและสถานศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการย่อย ๑๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การพัฒนานวัตกรรม
๓/๑๐ ๓ ๔๐,๙๓๓,๙๘๒ สพฐ.
สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก

โครงการย่อย ๑๙ ครอบครัวจิตอาสา MWIT
ก�าหนดวิสัยทัศน์/
๓/๑๐ ๖
รายละเอียดโครงการ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และเครือข่ายผู้ปกครอง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓/๑๐ ๖
เพื่อการเตรียมพร้อมและ
สร้างความเข้าใจ

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๔,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

๓/๑๐

๓

๑,๐๐๐,๐๐๐ คุรุสภา ศธ.

การเสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๐
ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๓/๑๐
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

๓

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ
ต้นแบบผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและ
นักศึกษาครูที่ผ่านการ
พัฒนาด้านจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์

๓/๑๐

๖

๐ คุรุสภา ศธ.

๓/๑๐

๖

๐ คุรุสภา ศธ.

๑๕๕,๓๕๕,๒๘๓ สพฐ.

การสร้างคนดีให้บ้านเมือง

๓/๑๐

๓

๓๐๔,๔๗๑,๘๘๐ สพฐ.

๑๓,๓๖๕,๒๗๒ สพฐ.

การสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๓/๑๐

๓

๑๒๘,๔๖๗,๑๑๔ สพฐ.

รายงานการจัดกิจกรรม
๓/๑๐
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นบทเรียนมาใช้
พัฒนางานในครั้งต่อไป
เผยแพร่การจัดกิจกรรม
๓/๑๐
โดยสะท้อนมุมมองเกีย่ วกับ
ความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น

๖

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๖

๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

สร้างแกนน�าจิตอาสา
๓/๑๐
จากเครือข่ายผู้ปกครอง
ครูและนักเรียนที่เป็น
แกนน�าจิตอาสา
กิจกรรมครอบครัวจิตอาสา ๓/๑๐

๓

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๕

๒๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

กิจกรรมค่ายบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

๓

๑๕๐,๐๐๐ รร.มหิดล
วิทยานุสรณ์

๓/๑๐

โครงการ/กิจกรรม

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑.๓) ชุดโครงการพิพิธภัณฑ์ในมิติด้านคุณธรรม
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมและ
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
แหล่งเรียนรู้/สถานที่/
ทุกภาคส่วน สนับสนุนแหล่งเรียนรู้/
ทุกภาคส่วน
พิพิธภัณฑ์ในมิติ
สถานที่/พิพิธภัณฑ์
ด้านคุณธรรม
ในมิติด้านคุณธรรม
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน การสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
จัดท�าข้อตกลง MOU
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างมีคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การฟนฟูอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน (เกมชุมพรหรรษาพาทัวร์)
การท�า MOU ฐานข้อมูล ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ชุมพร
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๑
๓๕,๐๐๐ สวจ.ชุมพร
และพัฒนาสื่อ
(ชุมพรหรรษาพาทัวร์)

การจัดท�าฐานข้อมูลบุคคล
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

๖

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานมหกรรม/เทศกาล
สร้างสรรค์ สืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประเมินและทบทวน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การประชาสัมพันธ์
แสดงผลงาน และทบทวน
เพื่อพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๒.๑) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูบุคคลด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ บุคคล
การยกย่องบุคคลที่มี
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ชุมพร

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๐

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

239

240

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

การจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๓/๑๐

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

การจัดท�าฐานข้อมูล
นักบวชในศาสนา
ศาสนสถานส่งเสริม
คุณธรรม เครือข่าย
คุณธรรม
การสร้างและพัฒนา
นักบวชในศาสนา
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ขยายผล

๓/๑๐

๓/๑๐

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(๒.๒) ชุดโครงการค้นหา/คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ ชุมชน
รณรงค์การยกย่องชุมชน
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
องค์กร อ�าเภอ จังหวัด
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๖
๐ หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ทุกภาคส่วน
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร
ชุดโครงการส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน - วัด/ศาสนาสถาน - โรงเรียน/ราชการ)
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ศูนย์กลางชุมชนคุณธรรม ๓/๑๐
ทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนกิจกรรม
ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ขับเคลื่อนผ่านพลังบวร
เครือข่าย/ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่อง
๓/๑๐
๖
๐ หน่วยงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
ทุกภาคส่วน เชิดชูเกียรติ นักบวช
ทุกภาคส่วน การอบรมนักบวชในศาสนา
ในศาสนาและศาสนสถาน
คุณธรรมต้นแบบ
การพัฒนาศาสนสถาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐
ต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
พอเพียง
ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
การพัฒนาเครือข่าย
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
พลังบวร (บ้าน วัด-โบสถ์ทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณถัดไป
มัสยิด โรงเรียน)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๑ ต้นแบบพระสงฆ์แกนน�าส่งเสริมคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข้อมูลเดิม พระสอน
การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
๓/๑๐
ศีลธรรม พระนิสิต วัด
อุบลราชธานี พระวิทยากรส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม/กิจกรรม/
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
เครือข่าย/ผลิตภัณฑ์
พอเพียง และเครือข่าย
กิจกรรมพัฒนาวัดพลังบวร ๓/๑๐
ด้านศาสนา ศิลปะและ
เพื่อส่งเสริมศีลธรรม
วัฒนธรรม เครือข่าย
กิจกรรมวันส�าคัญต่าง ๆ
คุณธรรม ระดับต่าง ๆ
และกิจกรรมที่เอื้ออ�านวย
ประโยชน์แก่ชุมชน
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ มจร.
ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี โดยบูรณาการคุณธรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
การยกระดับ (ชุมชน
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ มจร.
พอเพียง
คุณธรรม) ในกลุ่มเก่า
อุบลราชธานี
โครงการย่อย ๒ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐ ๓ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
พัฒนาการบริหาร
กรมการศาสนา เสริมสร้างการศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการ
ด้านศาสนา และพัฒนา
จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนา
กรมการศาสนา บุคลากรทางการศึกษา
ด้านศาสนาให้มีความรู้
อิสลามประจ�ามัสยิด
ความเข้าใจ ทักษะ
และเทคนิคต่าง ๆ
ในการเรียนการสอนได้
จัดท�าฐานข้อมูลศูนย์อบรม
กรมการศาสนา ติดตามประเมินผล
ศาสนาอิสลามประจ�า
การด�าเนินงานของ
มัสยิด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
ประจ�ามัสยิด
จัดสรรเงินอุดหนุน
กรมการศาสนา
ในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑

๙๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

๓

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๖

โครงการ/กิจกรรม

การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย ถอดบทเรียน
องค์ความรู้
การสอดแทรกและ
บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๖๐๐,๐๐๐ มจร.
อุบลราชธานี

๓/๑๐

๓

N/A มจร.
อุบลราชธานี

๐ กรมการศาสนา ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม ๓/๑๐
และจริยธรรมประจ�ามัสยิด
กรมการศาสนา ส่งเสริมเด็ก เยาวชน
และประชาชนในชุมชน
มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างความเข้มแข็ง
ในท้องถิ่น

๖

241

กรมการศาสนา ส่งเสริมให้มัสยิด
เป็นศูนย์กลางในการน�า
หลักธรรมค�าสอน
ทางศาสนาไปพัฒนา
เยาวชนและประชาชน
ในชุมชน และเกิดการ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์กรเครือข่ายในชุมชน

๐ กรมการศาสนา
กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

242

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๓ สร้างการรับรู้ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สร้างความเข้าใจอันดี
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ระยอง
กิจกรรมด�าเนินการร่วมกัน ๓/๑๐ ๓
๒๕๐,๐๐๐ สวจ.ระยอง
ประเมินและทบทวน
๓/๑๐
ระหว่างศาสนา
ระหว่างศาสนา
ผลการด�าเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ของแต่ละอ�าเภอในจังหวัดต่าง ๆ
การประชุมทบทวนตนเอง ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การเปดเวทีให้วิทยากร
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓/๑๐
ผ่านการถอดบทเรียน
แกนน�าเข้ามามีบทบาท
ในงานสมัชชา/ตลาดนัด
คัดเลือกชุมชนคุณธรรม
ในการสนับสนุน ส่งเสริม
คุณธรรม/มหกรรม
ร่วมเป็นเครือข่าย
ในระดับต่าง ๆ
วัฒนธรรมชุมชน โดย
ขับเคลื่อนชุมชนที่สร้าง
บูรณาการกับหน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อย่างมีคุณธรรม
ภาคประชาสังคม
๓/๑๐
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประกาศยกย่อง
ประกาศเจตนารมณ์/จัดท�า
การยกระดับกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ บุคคล
ข้อตกลง MOU การสร้าง
และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
และพัฒนาวิทยากรแกนน�า
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างมีคุณธรรมต้นแบบ
เพื่อเป็นต้นแบบและ
ของเครือข่าย
ขยายผล
การคัดเลือกชุมชน องค์กร ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุน ๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
การประเมินและทบทวน
๓/๑๐
อ�าเภอ คุณธรรม ร่วมเป็น
การประชาสัมพันธ์
ผลการด�าเนินงาน
เครือข่ายขับเคลื่อนชุมชน
รณรงค์การยกระดับ
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ที่สร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ในปีงบประมาณถัดไป
วัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรม
ทีส่ ร้างผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรม
(กลุ่มใหม่)
อย่างมีคุณธรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ สวจ.ระยอง

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

๖

๐ ๗๖ จังหวัด

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์คุณธรรม
เช่น ชุมชนคุณธรรม
บวรออนทัวร์ และท่อง
เที่ยวชุมชนยลวิถี
ให้พร้อมในทุกมิติ
การสร้างและพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ ๗๖ จังหวัด
วิทยากรแกนน�า เพื่อเป็น
ต้นแบบและขยายผล
โครงการย่อย ๑ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชียงราย : จังหวัดคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา ต�าราแม่ฟาหลวง
การทบทวนตนเอง
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมและพัฒนา
๓/๑๐ ๑
๙๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย การส่งเสริมกิจกรรม
(กลุ่มเก่า) เพื่อยกระดับ
ชุมชนคุณธรรมฯ ท่องเที่ยว
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ให้มีความพร้อมในทุกมิติ
เชิงวิถีวัฒนธรรม
เครือข่าย
การยกระดับในกลุ่มเก่า
๓/๑๐ ๑
๒๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย
งานสมัชชาและตลาดนัด
และเฟ้นหา เสริมหนุน
คุณธรรม
แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อน
การสอดแทรกและบูรณาการ
งานของชุมชนคุณธรรม
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในจังหวัด
โครงการย่อย ๒ บุคคลคุณธรรม น�าพลังทางสังคม
กิจกรรม ค้นหาวิทยากร
๓/๑๐ ๑
๑๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การออมความดี ๓/๑๐ ๑
๘๐,๐๐๐ สวจ.
กิจกรรม การจัดการข้อมูล
ต้นแบบ
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
องค์ความรู้ของชุมชน/
การถอดบทเรียน
องค์ความรู้
กิจกรรม การตลาด/
การประชาสัมพันธ์
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๖๐๐,๐๐๐ สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๓

N/A สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.เชียงราย

๓/๑๐

๑

๑๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

๓/๑๐

๓

๘๐,๐๐๐ สวจ.
เพชรบูรณ์

243

244

ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๓ การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดตาก
จัดท�าฐานข้อมูลวัฒนธรรม ๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.ตาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชน
พัฒนาศักยภาพชุมชน
๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
กิจกรรมสืบสาน รักษา
คุณธรรมต้นแบบ
ต่อยอดประเพณีท้องถิ่น
การอบรมพัฒนาการเป็น ๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
เจ้าบ้านที่ดี

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๑

๒๔๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

๓/๑๐

๑

๑๒๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ ๓/๑๐ ๓
N/A สวจ.ตาก
การผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริม ยกระดับชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมทบทวน
๓/๑๐ ๓
๗๖,๐๐๐ สวจ.
การสนับสนุนกิจกรรม
๓/๑๐
และสร้างการรับรู้
สมุทรสงคราม ให้กับชุมชนต่าง ๆ เช่น
ของชุมชนคุณธรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ�านวน ๗๖ ชุมชน

๓

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงานชุมชน
องค์กร อ�าเภอ คุณธรรม
ผ่านสื่อ

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ตาก

การสอดแทรก บูรณาการ
ร่วมกับงานต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด
จัดตลาดนัดพอเพียง
คู่คุณธรรม

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.ตาก

๓/๑๐

๑

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.ตาก

๔๕๐,๐๐๐ สวจ.
มหกรรมวัฒนธรรมชุมชน ๓/๑๐ ๓,๖
สมุทรสงคราม โดยบูรณาการกับ
งานเทศกาลประจ�าปีหรือ
จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ
และบูรณาการกับภาคี
ทุกภาคส่วนในจังหวัด
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
(๕.๑) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การจัดท�าฐาน
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
การถอดบทเรียน
๓/๑๐ ๖
ข้อมูลการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน คุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทุกภาคส่วน การประเมินและทบทวน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการด�าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมภายใน
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
และภายนอกหน่
ว
ยงาน
ในปีงบประมาณถัดไป
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐ ๖
๐ หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์/
ทุกภาคส่วน
จัดท�าข้อตกลง MOU

๐ สวจ.
สมุทรสงคราม

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากภัยธรรมชาติ
และวิกฤติโรคอุบัติใหม่
ของหน่วยงาน
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

๓/๑๐

๖

การจัดท�าฐานข้อมูล
ครอบครัว ชุมชนและ
วิทยากรแกนน�าส่งเสริม
คุณธรรม

๓/๑๐

๖

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(๕.๒) ชุดโครงการส่งเสริมการน�าคุณธรรมเพื่อปองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่
๐ สสส./
กิจกรรมส่งเสริมการน�า
๓/๑๐ ๖
๐ สสส./
การถอดบทเรียน
หน่วยงาน
คุณธรรมเพื่อป้องกันและ
หน่วยงาน
การประเมินและทบทวน
ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงาน
ภัยธรรมชาติและวิกฤติโรค
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
อุบัติใหม่
ในปีงบประมาณถัดไป
๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยง
ชุดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน
๐ มท./พม./วธ. กิจกรรมส่งเสริมการ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./พม./วธ. การถอดบทเรียน
และพัฒนาศักยภาพคน
การประเมินและทบทวน
ในชุมชนให้มีทักษะ
ผลการด�าเนินงาน
การเป็นพี่เลี้ยง
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป
๐ มท./พม./วธ.

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๑
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๐

๖

๐ สสส./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๓/๑๐

๖

๐ มท./พม./วธ.

๖๙๙,๓๒๕,๕๓๐ บาท
๑๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท

245
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ จ�านวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยโดยน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
ชุดโครงการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมให้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
การจัดตั้งหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๑ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.
เพื่อรองรับการท�าหน้าที่
เพื่อให้เกิดการขยาย
ดูแลระบบเครดิตสังคม
จ�านวนผู้เข้ามาบันทึก
ทั้งระบบ ภายใต้การก�ากับ
ข้อมูลและผู้สนับสนุน
ดูแลของส�านักงานปลัด
และประโยชน์/ผลกระทบ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
เชิงบวกของระบบเครดิต
และความมั่นคงของมนุษย์
สังคม

เชื่อมแผน ลงป.

๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๙,๐๐๐,๐๐๐ สป. พม.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดวางระบบเปดเผย
ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
และเป็นช่องทางในการ
ตรวจสอบข้อมูล
การด�าเนินงานขององค์กร
และน�าเสนอความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
การประกาศนโยบาย
หรือวางแนวปฏิบัติ
ในการสร้างวินัย
ให้บุคลากรด�าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
และส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงานภาครัฐ
การสะท้อนข้อมูลผล
การด�าเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรม เพื่อการเตือนสติ
และกระตุ้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
การประสานความร่วมมือ
และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
น�าไปใช้กับระบบการ
บริหารงานบุคคล

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๑) ชุดโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
๐ หน่วยงาน
การสะท้อนข้อมูล
๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การสร้างเครือข่าย
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ทุกภาคส่วน คุณธรรมภายในหน่วยงาน
การส่งเสริมคุณธรรม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
เพื่อการเตือนสติ และ
ส่งเสริมคุณธรรม
กระตุ้นให้บุคลากร
ตามเจตนารมณ์ขององค์กร
ในหน่วยงานและเครือข่าย
เห็นความส�าคัญ
๐ หน่วยงาน
การประสานความร่วมมือ ๖/๒๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
๖/๒๑
ทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงพฤติกรรม
ทุกภาคส่วน ผลการด�าเนินงาน
ด้านจริยธรรมส�าหรับ
ทั้งระบบการเปดเผยข้อมูล
น�าไปใช้กับระบบ
วินัยองค์กร และการสร้าง
การบริหารงานบุคคล
เครือข่ายคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

๖

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การทบทวนกฎระเบียบ
ของหน่วยงานเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ
ถัดไป

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

เครือข่ายจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม

๖/๒๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
แผนการยกระดับ
การเสริมพลังบุคลากรหลัก
๖/๒๑ ๖
๐ กพ./กพร./
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ป.ป.ท./วธ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) ด้านก�าลังคนและ
(ศจท.)
นโยบายการด�าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

ฐานข้อมูลบุคลากร
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

๖/๒๑

๖

๐ กพ./ป.ป.ท./
วธ.

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

๖/๒๑

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

โครงการ/กิจกรรม

การขยายเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) สู่ ชมรม/สมาคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.)
สู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
(ศจท.)

๖/๒๑

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ กพ./กพร./
ป.ป.ช./
ป.ป.ท./วธ.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

การจัดท�าฐานข้อมูล
กลุ่ม หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้บรรลุเปาหมาย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทุกอ�าเภอ ทุกจังหวัด
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมและการน�า
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
คุณธรรมที่เข้มแข็ง
ของหน่วยงาน/ชุมชน
ของหน่วยงาน/ชุมชน
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
มาแก้ปัญหาต่าง ๆ
๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ./
การส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงาน
จริยธรรมให้กับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่าย
โครงการย่อย ๑ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิษณุโลกให้บรรลุเปาหมาย
การจัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
๓/๑๐ ๓
กลุ่ม หน่วยงาน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ภาคีเครือข่ายในการ
จริยธรรมและการส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม
การจัดเวทีร่วมก�าหนด
๓/๑๐ ๖
๐ สวจ.พิษณุโลก
เป้าหมายการส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด/
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้และ
๓/๑๐ ๓
๑๒๕,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับภาคี
เครือข่าย

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๐

๖

๕๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓/๑๐
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๐ มท./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๓๒๐,๐๐๐ สวจ.พิษณุโลก
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
(๓.๑) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๖
๐ กพร.
๖/๒๑ ๖
๐ ป.ป.ช.
จัดท�าแนวทางด�าเนินการ
๖/๒๑ ๖
๐ กพร.
เชื่อมโยงเครื่องมือ
ก�าหนดมาตรการส่งเสริม
พัฒนาองค์กร สู่การ
การประเมินระดับความเป็น
ให้หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับการบริหารจัดการ
น�าแนวทางการปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรไปสู่ราชการ ๔.๐
ราชการบนพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการ
และน้อมน�าปรัชญา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงเป็นคุณค่าหลัก
จากผลงานวิจัย สู่ระบบ
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐ในการบริหารองค์กร
การประเมินคุณธรรม
SEP Roadmap)
และความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)
๓
N/A กพร.
๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วช.
เวทีวิชาการประจ�าปี
บูรณาการแนวทางการ
เพื่อน�าเสนอผลการ
ปฏิบัติราชการบนพื้นฐาน
ด�าเนินการพัฒนาองค์กร
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
สู่การยกระดับการบริหาร
พอเพียงจากผลงาน
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
การวิจัยร่วมกับเครื่องมือ/
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
ระบบการบริหารจัดการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
เชิงประจักษ์ (PMQA ๔.๐สู่การยกระดับการบริหาร
SEP Roadmap) สู่องค์กร
จัดการองค์กรไปสู่ราชการ
คุณธรรมเพื่อประโยขน์สุข
๔.๐ และน้อมน�าปรัชญา
ของประชาชน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงประจักษ์ โดยก�าหนด
ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท�า
แนวทางด�าเนินการพัฒนา
องค์กรสู่การยกระดับการ
บริหารจัดการองค์กรไปสู่
ราชการ ๔.๐ และน้อมน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเชิงประจักษ์ (PMQA
๔.๐-SEP Roadmap)

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๓.๒) ชุดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อย่างเป็นระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่องค์กรคุณธรรม
โครงการย่อย ๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน ๖/๒๑ ๓
N/A กรมส่งเสริม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖/๒๑ ๓
N/A กรมส่งเสริม
และกลไกขยายเครือข่าย
การปกครอง ประจ�าปีเพื่อน�าเสนอ
การปกครอง
อปท. ที่ขับเคลื่อนปรัชญา
ท้องถิ่น
ผลงานส่งเสริมคุณธรรม
ท้องถิ่น
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และประโยชน์สุข
ในการบริหารองค์กร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ที่ประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะ อปท.
ที่อยู่ในระดับเข้าถึง

การจัดท�าฐานข้อมูลองค์กร ๓/๑๐
เครือข่ายร่วมส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
๓/๑๐
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๖

๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ชุดโครงการสมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี
๐ มท./วธ.
กิจกรรมพัฒนา
๓/๑๐ ๖
๐ มท./วธ.
การถอดบทเรียน
กระบวนการสมัชชา
การประเมินและทบทวน
คุณธรรม เชื่อมโยง
ผลการด�าเนินงาน
เครื
อ
ข่
า
ยทางสั
ง
คม
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
๐ มท./วธ.
ทุกภาคส่วน อาทิ
ในปีงบประมาณถัดไป
สมัชชาคุณธรรม ตลาดนัด
คุณธรรม ตลาดนัดความดี

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๒
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

๓/๑๐

๖

๔๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท
๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๐ มท./วธ.
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕
ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับของหน่วยงานทุกภาคส่วน สะท้อนกระบวนการจัดการศึกษาที่บรรลุเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ชุดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมและทักษะชีวิตที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
โครงการย่อย ๑ หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบฐานข้อมูลการส่งเสริม ๓/๑๑ ๑
๓๖๘,๐๐๐ ศปท.ศธ.
การบูรณาการ
๓/๑๑ ๑ ๓,๒๐๐,๐๐๐ สอ. สป.ศธ./ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๑,๑๔๑,๖๐๐ ศปท.ศธ.
คุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรปรัชญา
สคบศ./สช./ วังจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.
หลั
ก
สู
ต
รต้
า
นทุ
จ
ริ
ต
ศึ
ก
ษา
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ๓/๑๑ ๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สกศ.
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สกศ.
จริยธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการย่อย ๒ หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สป. วธ.
การพัฒนาวิชาและ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
การส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
บุคคล ชุมชน องค์กร
ในสถานศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอ�าเภอคุณธรรม
ของสถานศึกษา
ด้านจิตอาสาและท�า
บันทึกตกลงความร่วมมือ
๓/๑๑ ๖
๐ สถานศึกษา การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
๓/๑๑ ๓
N/A สถานศึกษา ประโยชน์ให้สังคม
(เตรียมความพร้อมสู่
(MOU) การบูรณาการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
Social Credit)
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สมัชชาคุณธรรม/
๓/๑๑ ๓
N/A
ของกระทรวงวัฒนธรรม
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ในหลักสูตรและ
ผลงาน และการประกาศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของสถานศึกษา
นักเรียน บุคคลและ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓/๑๑ ๓
N/A สป. วธ.
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษา
โครงการย่อย ๓ การบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ศาสนพิธีกร มารยาทไทย และหลักการด�าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕) ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วิชาเลือกในหลักสูตรของสถานศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
จัดท�าฐานข้อมูล
๓/๑๑ ๖
๐ สวจ.
การพัฒนาวิชาที่ส่งเสริม
๓/๑๑ ๑
๑๐๐,๐๐๐ สวจ.
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
๓/๑๑ ๖
๐
ชุมชน องค์กร และ
ก�าแพงเพชร คุณธรรมจริยธรรมของ
ก�าแพงเพชร บุคคล ชุมชน องค์กร
อ�าเภอคุณธรรม
สถานศึกษาในจังหวัด
และอ�าเภอคุณธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
ก�าแพงเพชร (คู่มือส่งเสริม
ด้านจิตอาสาและ
คุณธรรม จริยธรรม
ท�าประโยชน์ให้สังคม
ในสถานศึกษา)
(เตรียมความพร้อมสู่
Social Credit)

ผู้รับผิดชอบ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สวจ.
ก�าแพงเพชร
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

บันทึกตกลงความร่วมมือ
(MOU) การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของจังหวัดก�าแพงเพชร
และการพัฒนาการจัด
ท�าคู่มือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และหลักการด�าเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕) ให้กับครู/
บุคลากร (ครูแม่ไก่/ครู ก)
ของสถานศึกษาจังหวัด
ก�าแพงเพชร

การวางระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นการประชุม
ประจ�าเดือนหรืออยู่ใน
วิถีการท�างานที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ด้วยเครื่องมือ
การทบทวนหลังการ
ลงมือท�า (After Action
Reviews) และ/หรือ
การเล่าเรื่องเสริมพลัง
(Story Telling)
ในโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓/๑๑

๖

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๐

๑

๓๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๑

๖

โครงการ/กิจกรรม

การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยครู/บุคลากร/นักเรียน
ของโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม น�าการ
ศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร
(ศาสนพิธีกร มารยาทไทย
และการด�าเนินชีวิต
ตามหลักหลักศีล ๕)

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

๔

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สมัชชาคุณธรรม/
สถานศึกษา : การจัดแสดง
ผลงาน และการประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียน บุคคลและ
สถานศึกษาคุณธรรม

๓/๑๑

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

การทบทวนผลการ
ด�าเนินงานกิจกรรม
ของแต่ละสถานศึกษา
ในจังหวัดก�าแพงเพชร

๓/๑๐

๖

๐ สวจ.
ก�าแพงเพชร

๓/๑๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

๓/๑๑

๖

๐ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรือหน่วยงาน
(๒.๑) ชุดโครงการเรียนรู้/ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานชีวิตวิถีใหม่
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
๐ หน่วยงาน
การด�าเนินกิจกรรมการ
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การประกาศยกย่องเชิดชู
ทุกภาคส่วน จัดการความรู้ตามระบบ
ทุกภาคส่วน เกียรติบุคลากรต้นแบบ
ที่ได้วางไว้
คุณธรรม “คนดี ศรี...
(ชื่อหน่วยงาน/เครือข่าย)”
การสร้างให้บุคลากร
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
การทบทวนผลการ
และครอบครัวเกิดความ
ทุกภาคส่วน ด�าเนินงานกิจกรรม
ตระหนักรู้และเท่าทัน
เพื่อการปรับปรุง
สื่อมัลติมีเดียและสื่อสังคม
ในงบประมาณปีถัดไป
ออนไลน์ และการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมและ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ หน่วยงาน
(Mentor หรือรุ่นพี่
ทุกภาคส่วน
(ผู้สร้างแรงบันดาลใจ)
การพัฒนาบุคลากร
การ Upskill การ Reskill
และทักษะชีวิตที่ส่งเสริม
คุณธรรม ๕ ประการ
ด้วยการฝกปฏิบัติ
ท่ามกลางการท�างานจริง
(On the Job Training))
(๒.๒) ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
กลุ่มเปาหมาย ประชาชนในชุมชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการย่อย ๑ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างคุณธรรม
๓/๑๑ ๑
๖๙,๖๐๐ สช.
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
จริยธรรม ของบุคลากร
ตามระบบ
เกียรติบุคลากรต้นแบบ
สังกัด โดยการวางระบบ
คุณธรรม
การจัดการความรู้ที่เป็น
การสร้างคนคุณธรรม
๓/๑๑ ๖
๐ สช.
การประชุมประจ�าเดือน
หรือยู่ในวิถีการท�างาน
ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
โครงการย่อย ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและราชการใสสะอาดของส�านักงาน กศน.
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย/
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
กิจกรรมอบรมโครงการ
๓/๑๑ ๓
๓๙๗,๑๕๐ กศน.
ประกาศยกย่องเชิดชู
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
แต่งตั้งคณะท�างาน
คุณธรรม จริยธรรม
เกียรติบุคคลต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
๓/๑๑ ๖
๐ กศน.
สรรหาและคัดเลือก
๓/๑๑ ๓
๒๒,๐๐๐ กศน.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรรางวัล เพชร
กศน.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

โครงการย่อย ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และค่านิยม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ในความมีระเบียบวินัย
ประกาศเจตจ�านง
สร้างกฎระเบียบ ส่งเสริม
วิสัยทัศน์ขององค์กร
ความมีคุณธรรม
บุคลากรมีวินัยและ
เปดกิจกรรมแข่งขัน
ศักยภาพในการ
ร่วมกันแข่งคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม
โครงการย่อย ๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๐ ๓
๑๓๐,๖๐๐ สกสค.
ส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรม และสนับสนุน
จริยธรรม และสนับสนุน
การต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการทุจริต
พัฒนาศักยภาพของ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
บุคลากรผ่านกิจกรรม
ให้เป็นจิตอาสาสร้างองค์กร
การเสริมสร้างความรู้
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และประโยชน์สุข
คุณธรรม จริยธรรม

๓

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑,๕๐๐,๐๐๐ สอศ.

๐ สกสค.

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในความมีระเบียบวินัย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงาน กิจกรรม

๓/๑๑

๓

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓/๑๑
และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริต
หลักสูตรการอบรม online
“จริยธรรมในการท�างาน
สู่ความยั่งยืน”

๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑,๐๐๐,๐๐๐ สอศ.

๐ สกสค.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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โครงการย่อย ๕ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑ ๓
๕,๐๐๐ สสวท.
กิจกรรมการส่งเสริม
๓/๑๑
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศเจตนารมณ์ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
จริยธรรมและต่อต้านทุจริต
องค์กร
จัดท�าแผนปฏิบัติการส่ง
สื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เสริมคุณธรรม สสวท.ระยะ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕ ปี และรายปี
กับการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น Micro
learning และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ในปรัชญาของเศรษฐกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
พอเพียง
และจริยธรรม
โครงการย่อย ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑ ๓
๕๐,๐๐๐ สมศ.
การส่งเสริมคุณธรรม
๓/๑๑
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
คุณค่าหลักของบุคลากร
คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
สมศ.
กิจกรรมการเรียนรู้แนว
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
ชีวิตเพื่อความยั่งยืนของ
เพียง
ชาว สมศ.
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
กิจกรรมพัฒนาความสุขใน
การปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดีและความ
ยั่งยืน

๓

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๙๐,๐๐๐ สสวท.

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อ
ต้านการทุจริตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกและบูรณาการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
การประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม

เชื่อมแผน ลงป.

๓/๑๑

๓

๓/๑๑

๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐ สสวท.

ทบทวนและถอดบทเรียน
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ

๓

๕๐,๐๐๐ สมศ.

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมน้อมน�าชีวิตสู่
คุณค่าหลักของบุคลากร
สมศ.
กิจกรรมพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา ด้วยแนว
พระบรมราโชวาท
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

๕๐,๐๐๐ สมศ.
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ต้นน�้า

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการย่อย ๗ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม บนหลักความพอเพียง
๓/๑๑ ๖
๐ สทศ.
บุคลากร สทศ. ประกาศ
เจตนารมณ์ ร่วมกัน

เสริมสร้างความรู้
๓/๑๑
ความเข้าใจ ก�าหนดแนว
ปฏิบัติ หลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง

๓

๕,๐๐๐ สทศ.

โครงการย่อย ๘ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑ ๓ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สลช.
พระราชทาน
หลักสูตรการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน

หลักสูตรการฝกอบรม
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน

โครงการ/กิจกรรม

กลางน�้า

ปลายน�้า

เชื่อมแผน ลงป.

เชื่อมแผน ลงป.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กระตุ้นให้บุคลากร
๓/๑๑
น�าหลักกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชนคุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
ประชุมคณะท�างาน
๓/๑๑
เพื่อก�ากับติดตามการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม สทศ.
สู่องค์การมหาชน คุณธรรม
บนหลักความพอเพียง
จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง ๓/๑๑
ผู้ทมี่ ีผลการปฏิบัติตามหลัก
สทศ.สู่องค์การมหาชน
คุณธรรม บนหลักความ
พอเพียง

๖

๐ สทศ.

๓

๒,๐๐๐ สทศ.

๓

๖,๐๐๐ สทศ.

โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
อบรมวิทยากรแกนน�า
ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ประจ�าจังหวัด

๓

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

อบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกจิตอาสาพระราชทาน
ระดับสถานศึกษา
อบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ในสถานศึกษา

๓/๑๑

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเมินผลโครงการ
และถอดบทเรียน

๓/๑๑

๖

๐ สทศ.

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้

๓/๑๑

๖

๐ สทศ.

โครงการลูกเสือจิตอาสา
๓/๑๑
พระราชทาน
การปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ด�าเนินการ
จัดกิจกรรม สรุปผล
การด�าเนินงานและรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

๓

๕,๐๐๐,๐๐๐ สลช.

ต้นน�้า
โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การจัดท�าฐานข้อมูล
องค์ความรู้การส่งเสริม
คุณธรรม
การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๑

การสร้างความเข้าใจ/
ประกาศเจตนารมณ์/
จัดท�าข้อตกลง MOU

๓/๑๑

๓/๑๑

กลางน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

ปลายน�้า
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมแผน ลงป.

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ระบบจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
(๓.๑) ชุดโครงการ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนา ส�ารวจ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การสนับสนุนงานวิจัย
๓/๑๐ ๖
๐ ศธ./อว./วธ./ การเผยแพร่องค์ความรู้
๓/๑๑
หน่วยงาน
พัฒนาองค์ความรู้
หน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขยายผลความรู้
งานวิจัยแก่ภาคีเครือข่าย
๖
๐ ศธ./อว./วธ./ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ชุดโครงการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
๓/๑๐ ๖
๐ สนง.กองทุน
กิจกรรมการสนับสนุน
การเผยแพร่สื่อส่งเสริม
๖
๐ สนง.กองทุน
๓/๑๑
สื่อปลอดภัย
และพัฒนาพัฒนาสื่อ
สื่อปลอดภัย
คุณธรรมที่เหมาะสมและ
และสร้างสรรค์/ ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม
และสร้างสรรค์/ เข้าถึงคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
กับคนทุกช่วงวัย
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.
สัมพันธ์/ดศ.

รวมงบประมาณโครงการภายใต้แผนย่อยที่ ๓
จากทุกแหล่ง งปม. (๑) แผนปฏิบัติการฯ/(๒) แผนอื่น/(๓) ผู้รับผิดชอบหลัก/(๔) เอกชน/(๕) ประชาสังคม/(๖) ไม่ใช้ งปม.
จากแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๑)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๖

๐ ศธ./อว./วธ./
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๖

๐ สนง.กองทุน
สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์/
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.

๓๗,๔๙๑,๙๕๐ บาท
๑๒,๑๗๙,๒๐๐ บาท
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ภาคผนวก ข
ตารางสรุปตัวชี้วัด

เปาหมายและตัวชี้วัดหลัก
เปาหมาย
๑. คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อน
การมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคม
คุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรม
ทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
๒. ประเทศไทยปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

ค่าเปาหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานภาครัฐน้อมน�าหลักปรัชญาของ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
มีค่า ITA เพิ่มขึ้น
จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเปาหมาย
๑. ประชากรมีกิจกรรมการปฏิบัติตน จ�านวนประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
ที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
การมีคุณธรรมจริยธรรม
๒. เครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความ
จ�านวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
สามารถในการส่งเสริมคุณธรรม
สามารถในการส่งเสริมคุณธรรม
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
ในสังคมไทย
จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมคุณธรรม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเปาหมาย
๑. เครือข่าย/องค์กรที่ร่วมกันท�า
จ�านวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
กิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น
ที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการ จ�านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
พัฒนาระบบเครดิตทางสังคม
ที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
(Social Credit) เพื่อรองรับ
(Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบท จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖
การส่งเสริมคุณธรรม
ของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มขึ้น
๓. หน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA
จ�านวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเปาหมาย
๑. ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. คนไทยที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
จากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร จากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร
จากข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖
เครือข่ายเพิ่มขึ้น
เครือข่ายเพิ่มขึ้น
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แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สรุปความเชื่อมโยงเปาหมายและตัวชี้วัด
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นที่ ๑๐
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม

ประเด็นที่ ๑๑
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่ ๑๕
พลังทางสังคม

ประเด็นที่ ๒๑
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เปาหมายที่ ๑
คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์
ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

เปาหมายที่ ๒
ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑
ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒
หน่วยงานภาครัฐ
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารงาน
มีค่า ITA เพิ่มขึ้น

เครื่องมือ: แบบส�ารวจดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ของประชาชนทุกช่วงวัย

แผนย่อยที่ ๑
เปาหมาย
เปาหมาย
ประชากร
เครือข่ายทางสังคม
มีกิจกรรม
ที่มีขีดความสามารถ
การปฏิบัติตน
ในการส่งเสริม
ที่สะท้อนการมี
คุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมไทย
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึน้

แผนย่อยที่ ๒

แผนย่อยที่ ๓

เปาหมาย
เครือข่าย/องค์กร
ที่ร่วมกัน
ท�ากิจกรรม
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
องค์กรเครือข่าย
ทางสังคมที่มีการ
พัฒนาระบบเครดิต
ทางสังคม
(Social Credit)
เพื่อรองรับ
การส่งเสริม
คุณธรรม

เปาหมาย
ทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชนไทย
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๑
ประชากรอายุ
๑๓ ปี ขึ้นไป
มีกิจกรรม
การปฏิบัติตน
ที่สะท้อน
การมีคุณธรรม
จริยธรรม
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๒
จ�านวน
เครือข่าย
ทางสังคม
มีขีดความ
สามารถในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๑
จ�านวนเครือข่าย/
องค์กรจาก
ทุกภาคส่วน
ที่ร่วมกันท�ากิจกรรม
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๒
จ�านวนองค์กร
เครือข่ายทาง
สังคมที่มีการ
พัฒนาระบบ
เครดิตทางสังคม
(Social Credit)
ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคม
ไทยเพื่อรองรับ
การส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๑
ทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทย
เพิ่มขึ้น

เครื่องมือ:
แบบรายงานผล
การด�าเนินงาน
จากหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่าย
ในพื้นที่

เครื่องมือ:
แบบประเมิน
ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม/
แบบรายงานผล
การด�าเนินงาน
ขององค์กรเครือข่าย
ในพื้นที่

เครื่องมือ:
แบบรายงานผล
การด�าเนินงาน
จากหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่าย
ในพื้นที่

เครื่องมือ:
แบบรายงานผล
การด�าเนินงาน
จากหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่าย
ในพื้นที่

เครื่องมือ:
แบบส�ารวจ
ทุนชีวิต
๕ ด้าน
ของเด็ก
และเยาวชน

เปาหมาย
คนไทย
ได้รับการพัฒนา
ทักษะชีวิต
จากการส่งเสริม
คุณธรรม
ขององค์กร
เครือข่าย
เพิ่มขึ้น

แผนย่อยที่ ๒
เปาหมาย
หน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๓
จ�านวนหน่วยงานภาครัฐ
มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๒
จ�านวนคน
ที่ได้รับการพัฒนา
เครื่องมือ:
ทักษะชีวิตจากการ
ฐานข้อมูลการประเมิน
ส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ขององค์กรเครือข่าย
ของหน่วยงานภาครัฐ
เพิ่มขึ้น
จากส�านักงาน ปปช.

เครื่องมือ:
แบบรายงานผล
การด�าเนินงาน
จากหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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กรอบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย

แผนหลัก

(๑)
ดัชนีคุณธรรม
๕ ประการ
“พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา
กตัญญู”
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๐ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒)
หน่วยงาน
ภาครัฐ
น้อมน�าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารงาน
มีค่า ITA เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕
ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนย่อยที่ ๑

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดี
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(๓)
จ�านวนประชากร
อายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
มีกิจกรรม
การปฏิบัติตน
ที่สะท้อน
การมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

(๔)
จ�านวนเครือข่าย
ทางสังคมมีขีด
ความสามารถ
ในการส่งเสริม
คุณธรรม
ในสังคมไทย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนย่อยที่ ๒

การพัฒนาระบบและการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของกลไก
เพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
(๕)
จ�านวนเครือข่าย/
องค์กร
จากทุกภาคส่วน
ที่ร่วมกัน
ท�ากิจกรรม
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

(๖)
จ�านวนองค์กร
เครือข่าย
ทางสังคมที่มี
การพัฒนาระบบ
เครดิตทางสังคม
(Social Credit)
ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคม
ไทยเพื่อรองรับ
การส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนย่อยที่ ๓

การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

(๗)
จ�านวนหน่วยงาน
ภาครัฐมีค่า ITA
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

(๘)
ทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๕ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

(๙)
จ�านวนคน
ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิต
จากการส่งเสริม
คุณธรรมของ
องค์กรเครือข่าย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผล
การด�าเนินงาน
พัฒนาระบบ
เครดิตทางสังคม
(Social Credit)

(๑) แบบประเมิน
ITA
(๒) แบบส�ารวจ
ความเชื่อมั่น
ของประชาชน
ต่อหน่วยงาน
ที่มีค่า ITA
ผ่านเกณฑ์

(๑) แบบส�ารวจ แบบรายงานผล
ทุนชีวิต (พัฒนา การด�าเนินงาน
โดยศูนย์คุณธรรม)
(๒) แบบส�ารวจ
หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ
แก้ไขปัญหา
ในเด็กและ
เยาวชน

(๑) ชุมชน องค์กร เครือข่าย/องค์กร เครือข่าย/องค์กร
อ�าเภอและจังหวัด จากทุกภาคส่วน จากทุกภาคส่วน
ทั่วประเทศ
(๒) องค์กรเครือ
ข่ายทางสังคม

(๑) หน่วยงาน
ภาครัฐ
(๒) ประชาชน
อายุ ๑๓ ปีขึ้นไป

(๑) เด็ก/เยาวชน เครือข่าย/องค์กร
อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี จากทุกภาคส่วน
(๒) เครือข่าย/
องค์กรจาก
ทุกภาคส่วน

(๑) รวบรวมข้อมูล
ผลการประเมิน
ITA จาก
ส�านักงาน ป.ป.ช.
(๒) ร่วมกับ
ทีมวิชาการ
ส�ารวจและ
ประเมินผล
รายปีงบประมาณ

ร่วมกับ
ทีมวิชาการ
ส�ารวจและ
ประเมินผล
รายปีงบประมาณ

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

แบบส�ารวจ
ดัชนีคุณธรรม
๕ ประการ
(พัฒนาโดย
ศูนย์คุณธรรม)

แบบประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

(๑) แบบส�ารวจ
การปฏิบัติตน
ที่มีคุณธรรม
(๒) แบบรายงาน
กิจกรรมการ
ปฏิบัติตนฯ

(๑) แบบประเมิน
ชุมชน องค์กร
อ�าเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม
(๒) แบบรายงาน
ผลการด�าเนินงาน
ของเครือข่าย
ทางสังคม

แบบรายงานผล
การด�าเนิน
งานกิจกรรม
สาธารณะ

กลุ่มเปาหมาย

(๑) เด็ก/เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ
อายุ ๑๓ - ๒๔ ปี
(๒) ประชาชน
อายุ ๒๔ ปีขึ้นไป

(๑) ประชาชน
อายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
(๒) เครือข่าย/
องค์กรจาก
ทุกภาคส่วน

วิธีการด�าเนินการเก็บข้อมูล

ร่วมกับ
ทีมวิชาการ
ส�ารวจและ
ประเมินผล
รายปีงบประมาณ
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รวบรวมข้อมูล
ผลการประเมิน
ITA จาก
ส�านักงาน ป.ป.ช.

(๑) ร่วมกับ
ทีมวิชาการ
ส�ารวจและ
ประเมินผล
รายปีงบประมาณ
(๒) รวบรวม
ข้อมูลผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
ระดับปฏิบัติการ

(๑) รวบรวม
ข้อมูลผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
ระดับปฏิบัติการ
(๒) ขอความร่วมมือ
ส�านักงานสถิติ
แห่งชาติในการ
ส�ารวจ

รวบรวมข้อมูล
ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
ระดับปฏิบัติการ

รวบรวมข้อมูล
ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
ระดับปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รวบรวมข้อมูล
ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
ระดับปฏิบัติการ

กรอบการจัดท�ารายละเอียดเครื่องมือการประเมิน ติดตามตัวชี้วัด ค่าเปาหมาย
ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเปาหมาย
เครื่องมือ/วิธีเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
เครื่องมือส�ารวจดัชนีคุณธรรม - ศูนย์คุณธรรม
เปาหมายหลัก คนไทยมี
(๑) ดัชนีคุณธรรม ๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
- กรมการศาสนา
พฤติกรรมที่สะท้อนการมี
ประการ “พอเพียง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ๕ ประการ โดยจัดจ้าง
วินัย สุจริต จิตอาสา จากข้อมูลปีฐาน
ทีมวิชาการเก็บข้อมูล
- หน่วยงาน
คุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคม
กตัญญู”
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสมานฉันท์ภายใต้
(๒) หน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
แบบประเมิน ITA โดยรวบรวม - กรมการศาสนา
หลักธรรมทางศาสนา หลัก
น้อมน�าหลัก
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ข้อมูลผลการประเมิน ITA
- ส�านักงาน ป.ป.ช.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของ
จากข้อมูลปีฐาน
จากส�านักงาน ป.ป.ช.
วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และ
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเทศไทยปลอดทุจริตและ
ในการบริหารงาน
ประพฤติมิชอบ
มีค่า ITA เพิ่มขึ้น
แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท�าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
เปาหมายที่ ๑ ประชากร
จ�านวนประชากรอายุ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี - แบบส�ารวจ โดยจัดจ้าง
- กรมการศาสนา
มีกิจกรรมการปฏิบัติตน
๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรม จากข้อมูลปีฐาน
ทีมวิชาการเก็บข้อมูล
- ศูนย์คุณธรรม
ที่สะท้อนการมีคุณธรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อน พ.ศ. ๒๕๖๕
- แบบรายงานผลการด�าเนิน - อปท.
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
การมีคุณธรรม
งานกิจกรรมการปฏิบัติตน - หน่วยงาน
จริยธรรม
ที่มีคุณธรรม โดยรวบรวม
ที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงาน
เปาหมายที่ ๒ เครือข่ายทาง จ�านวนเครือข่าย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
- แบบประเมินชุมชน องค์กร - อนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
สังคมที่มีขีดความสามารถ
ทางสังคมมีขีดความ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ระดับปฏิบัติการ
ในการส่งเสริมคุณธรรม
สามารถในการส่งเสริม จากข้อมูลปีฐาน
โดยรวบรวมจากหน่วยงาน
(กระทรวง/
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
คุณธรรมในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่เข้าร่วมประเมิน
- แบบรายงานผลการด�าเนินงาน จังหวัด/กทม.)/
ของเครือข่ายทางสังคม
- อนุกรรมการ
ด้านการประเมินฯ/
โดยรวบรวมจากหน่วยงาน
- ส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ
- หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
เปาหมายที่ ๑ เครือข่าย/
จ�านวนเครือข่าย/
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี - แบบรายงานผลการด�าเนินงาน - กรมการศาสนา
โดยรวบรวมจากหน่วยงาน - ศูนย์คุณธรรม
องค์กรที่ร่วมกันท�ากิจกรรม
องค์กรจากทุกภาคส่วน จากข้อมูลปีฐาน
- การรายงานผลการด�าเนินงาน - อนุกรรมการ
สาธารณะเพิ่มขึ้น
ที่ร่วมกันท�ากิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรมสาธารณะของเครือ
ส่งเสริมคุณธรรม
สาธารณะเพิ่มขึ้น
ข่ายที่ด�าเนินการในพื้นที่
ระดับปฏิบัติการ
- หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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เปาหมาย
เปาหมายที่ ๒ องค์กรเครือ
ข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนา
ระบบเครดิตทางสังคม
(Social Credit) เพื่อรองรับ
การส่งเสริมคุณธรรม

เปาหมายที่ ๓ หน่วยงาน
ภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
จ�านวนองค์กรเครือข่าย
ทางสังคมที่มีการพัฒนา
ระบบเครดิตทางสังคม
(Social Credit)
ที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย
เพื่อรองรับการส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มขึ้น
จ�านวนหน่วยงานภาครัฐ
มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น

ค่าเปาหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๖

-

ผู้รับผิดชอบ
กรมการศาสนา
ศูนย์คุณธรรม
อนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ระดับปฏิบัติการ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- แบบประเมิน ITA
- กรมการศาสนา
โดยรวบรวมข้อมูลผลการ
- ศูนย์คุณธรรม
ประเมิน ITA จากส�านักงาน - ส�านักงาน ปปช.
ป.ป.ช.
- คณะอนุกรรมการ
*เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
- การส�ารวจความเชื่อมั่นของ
ด้านวิชาการ
๘๕ คะแนนขึ้นไป
ประชาชนต่อหน่วยงาน
ที่มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์
โดยร่วมกับเครือข่ายทีม
วิชาการด�าเนินการ
แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
เปาหมายที่ ๑ ทุนชีวิตเด็กและ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
- แบบส�ารวจทุนชีวิต ๕ พลัง - ศูนย์คุณธรรม
- กรมการศาสนา
เยาวชนไทยเพิ่มขึ้น
ไทยเพิ่มขึ้น
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
โดยจัดจ้างทีมวิชาการ
จากข้อมูลปีฐาน
เก็บข้อมูล ๖ ภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๖๕
- หน่วยงานที่ด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ของเด็กและเยาวชน
(เลือกหน่วยงานแซนด์บ็อกซ์)
ถอดเป็นโมเดลขยายผล
เปาหมายที่ ๒ คนไทยได้รับ จ�านวนคนที่ได้รับการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี - แบบรายงานผลการด�าเนินงาน - กรมการศาสนา
โดยรวบรวมจากหน่วยงาน - ศูนย์คุณธรรม
การพัฒนาทักษะชีวิตจาก
พัฒนาทักษะชีวิตจาก จากข้อมูลปีฐาน
- อนุกรรมการ
การส่งเสริมคุณธรรมของ
การส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่งเสริมคุณธรรม
องค์กรเครือข่ายเพิ่มขึ้น
ขององค์กรเครือข่าย
ระดับปฏิบัติการ
เพิ่มขึ้น
- หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
จากข้อมูลปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องมือ/วิธีเก็บข้อมูล
- แบบรายงานผลการด�าเนินงาน
โดยรวบรวมจากหน่วยงาน
- การรายงานผลการด�าเนินงาน
ขององค์กร/เครือข่าย
ที่ด�าเนินงาน Social Credit
ในพื้นที่

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ภาคผนวก ค
แบบฟอรมการจัดท�าแผนและการรายงานผล

แบบฟอร์มการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวง องค์กร และจังหวัด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม..................(กระทรวง/องค์กร).......................
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
สถานที่ตั้ง : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน: .................................................................................................................................. สังกัด: ...............................................................................................................................................
โทรศัพท์: ............................................................................................................................................... โทรสาร: ............................................................................................................................................
อีเมล: .................................................................................................................................................... Line ID: ............................................................................................................................................
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ

จ�านวนบุคลากรในหน่วยงาน

จ�านวนกลุ่มเปาหมายและภาคีเครือข่าย

จ�านวนประชาชนเปาหมาย

๑.
๒.
๓.
สรุปโครงการและงบประมาณ
จ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .................รวมทุกโครงการ
- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน
- จากงบอื่น ๆ

รวม.............................................................โครงการ
จ�านวน........................................................บาท
จ�านวน........................................................บาท
จ�านวน........................................................บาท

เปาหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ......................
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

จ�านวนองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส�าคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
- จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กร
จ�านวนองค์กร/เครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะ
- จ�านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
จ�านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit)
เพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม
จ�านวนประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
๑๓ - ๒๔ ปี
รวม...........................................คน
๒๕ - ๔๐ ปี
๔๑ - ๖๐ ปี

รวม...........................................คน

๖๐ ปีขึ้นไป

รวม

แห่ง

รวม
รวม
รวม
รวม

คน
แห่ง
คน
ระบบ

รวม

คน
รวม...........................................คน
รวม...........................................คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด�าเนินการในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
• ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ...............................
แผนย่อย/โครงการ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔.๑
๔.๒
๔.๓
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

แผนย่อยที่ ๑
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ๒
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ๓
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ........
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รวม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ระยะเวลาที่ด�าเนินการ
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) (ม.ค. - มี.ค. ๖๖) (เม.ย.๖๖)- มิ.ย.

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๖)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม..................(จังหวัด).......................
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
สถานที่ตั้ง : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน: .................................................................................................................................. สังกัด: ...............................................................................................................................................
โทรศัพท์: ............................................................................................................................................... โทรสาร: ............................................................................................................................................
อีเมล: .................................................................................................................................................... Line ID: ............................................................................................................................................
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ออ�าเภอ

อบจ.

ต�าบล

จ�านวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.....................
หมู่บ้าน
ชุมชน
เทศบาลเมือง/เทศบาลต�าบล
อบต.
ครัวเรือน

ประชากร

๑.
๒.
๓.

รวม
สรุปโครงการและงบประมาณ
จ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .................รวมทุกโครงการ
- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน
- จากงบอื่น ๆ

รวม.............................................................โครงการ
จ�านวน........................................................บาท
จ�านวน........................................................บาท
จ�านวน........................................................บาท

เปาหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ......................
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

จ�านวนองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส�าคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
- จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กร
จ�านวนองค์กร/เครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะ
- จ�านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
จ�านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit)
เพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม
จ�านวนประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
๑๓ - ๒๔ ปี
รวม...........................................คน
๒๕ - ๔๐ ปี
๔๑ - ๖๐ ปี

รวม...........................................คน

๖๐ ปีขึ้นไป

รวม

แห่ง

รวม
รวม
รวม
รวม

คน
แห่ง
คน
ระบบ

รวม

คน
รวม...........................................คน
รวม...........................................คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด�าเนินการในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
• ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ...............................
แผนย่อย/โครงการ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔.๑
๔.๒
๔.๓

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ระยะเวลาที่ด�าเนินการ
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
(เม.ย.
- มิ.ย.
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) (ม.ค. - มี.ค. ๖๖)
๖๖)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๖)

แผนย่อยที่ ๑
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ๒
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ๓
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ........
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รวม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม..................(ชุมชน/องค์กรภาคเอกชน).......................
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. .............
สถานที่ตั้ง : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน: .................................................................................................................................. สังกัด: ...............................................................................................................................................
โทรศัพท์: ............................................................................................................................................... โทรสาร: ............................................................................................................................................
อีเมล: .................................................................................................................................................... Line ID: ............................................................................................................................................
จ�านวนบุคลากรในชุมชน/องค์กร.........................................................................................คน จ�านวนกลุ่มเปาหมายและภาคีเครือข่าย...........................................................................ชุมชน/องค์กร
สรุปโครงการและงบประมาณ
จ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .................รวมทุกโครงการ
- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน
- จากงบอื่น ๆ

รวม.............................................................โครงการ
จ�านวน........................................................บาท
จ�านวน........................................................บาท
จ�านวน........................................................บาท

เปาหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ......................
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

จ�านวนองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส�าคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
- จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กร
จ�านวนองค์กร/เครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะ
- จ�านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
จ�านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit)
เพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม
จ�านวนประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
๑๓ - ๒๔ ปี
รวม...........................................คน
๒๕ - ๔๐ ปี
๔๑ - ๖๐ ปี

รวม...........................................คน

๖๐ ปีขึ้นไป

รวม

แห่ง

รวม
รวม
รวม
รวม

คน
แห่ง
คน
ระบบ

รวม

คน
รวม...........................................คน
รวม...........................................คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด�าเนินการในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
• ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ...............................
แผนย่อย/โครงการ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔.๑
๔.๒
๔.๓
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

แผนย่อยที่ ๑
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ๒
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ๓
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนย่อยที่ ........
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย.......
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รวม

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ระยะเวลาที่ด�าเนินการ
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
(เม.ย.
- มิ.ย.
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) (ม.ค. - มี.ค. ๖๖)
๖๖)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจ�าปีงบประมาณ .....................
สถานที่ตั้ง : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน: .................................................................................................................................. สังกัด: ...............................................................................................................................................
โทรศัพท์: ............................................................................................................................................... โทรสาร: ............................................................................................................................................
อีเมล: .................................................................................................................................................... Line ID: ............................................................................................................................................
โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการ
จ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .................รวมทุกโครงการ

รวม.............................................................โครงการ
จ�านวน........................................................บาท

ผลส�าเร็จ
แผนย่อย/โครงการ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ด�าเนินการ
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
(เม.ย.
- มิ.ย.
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) (ม.ค. - มี.ค. ๖๖)
๖๖)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๖)

๑. .............................................................................
๒. .............................................................................
๓. .............................................................................
รวม
หมายเหตุ: ผลส�าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ�านวนคน จ�านวนหน่วยงาน จ�านวนชุมชน
ผลส�าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
สรุปผลที่ได้จากการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. .................
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

จ�านวนองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส�าคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
- จ�านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กร
จ�านวนองค์กร/เครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณะ
- จ�านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
จ�านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit)
เพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม
จ�านวนประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
๑๓ - ๒๔ ปี
รวม...........................................คน
๒๕ - ๔๐ ปี
๔๑ - ๖๐ ปี

รวม...........................................คน

๖๐ ปีขึ้นไป

รวม

แห่ง

รวม
รวม
รวม
รวม

คน
แห่ง
คน
ระบบ

รวม

คน
รวม...........................................คน
รวม...........................................คน

หมายเหตุ : กรุณาจัดท�าข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word และส่งให้กรมการศาสนาทาง e-mail : nmpc.dra@gmail.com
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ภาคผนวก ง
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการส ง เสริม คุ ณ ธรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คุณธรรม” หมายความวา สิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปน
เครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝความดี เปนเครื่องกระตุน ผลักดัน ใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน และเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพื่อให
เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย
“จริยธรรม” หมายความวา กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวสําหรับ
สังคม เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบร อยงดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข ความรักสามัคคี ความ
อบอุน มั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ”
ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการคนที่สาม
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการ
(๙) ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม เ กิ น สิ บ คนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คล ซึ่ ง มี ค วามรู
ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเกี่ยวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแตงตั้งขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เปนเลขานุการหนึ่งคน
และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่ไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มขึ้ น ในระหวางที่ กรรมการผูท รงคุณวุ ฒิซึ่งแต งตั้งไวแ ลวยั งมีวาระอยูใ น
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ให ป ระธานกรรมการเป น ประธานในที่ ประชุ ม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม อยู ใ นที่
ประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ร องประธานกรรมการเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม หาก
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทย
(๒) เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห มี ห รื อ แก ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
อนุมัติ
(๔) ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน
ตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง ๆ ในการสงเสริม คุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุม สมัช ชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู
(๘) เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ผูปฏิบัติงานอื่น ในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๙) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง อย า งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ดําเนิน การสงเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรม ตามที่คณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐ มนตรี
มอบหมาย
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขอ ๙ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายใหสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามระเบียบนี้ก็ได
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ
(๒) สงเสริม จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรมในสังคมไทย
รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ
(๓) สนั บ สนุ น การฝ ก อบรมดา นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รวมทั้ ง สนั บ สนุน การพั ฒ นา
เครือขายองคกรที่เกี่ยวของ
(๔) ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการที่
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี

ว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ยบส านั ก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ย
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการศาสนาคนหนึง่
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๑ แห่ ง ระเบีย บส านั ก นายกรั ฐมนตรีว่า ด้ว ยการส่ งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ให้กรมการศาสนาทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม จัดทาและประสานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๓) สนับสนุนการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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