สรุปสาระสาคัญ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔ )
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บทระดับชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ทุกหน่วยงำนใช้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เป็นกรอบ
และทิศทำงในกำรปฏิบัติกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงำน โดยนำกลไกประชำรัฐมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ

เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีเหตุผลสำคัญจำเป็น ๓ ประกำร
ดังนี้
๑ .คนไทยได้ ต ระห นั ก ในควำมส ำคั ญ ของชำติ ยึ ด มั่ น ในห ลั ก ธรรมท ำงศำสนำที่ ตนนั บ ถื อ
และจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่ำงมั่นคง และยั่งยืน
๒. เกิดสังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยควำมสมำนฉันท์ภำยใต้หลักธรรมทำงศำสนำ ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงำมตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ด้วยกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งจำกภำยใน เพื่อวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว
๓. แก้ไขปัญหำวิกฤตคุณธรรมของคนในชำติ ให้ “คุณธรรมนำกำรพัฒนำ” ด้วยกำรบูรณำกำรของทุกภำค
ส่วนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรำกฐำนที่สำคัญในกำรดำรงชีวิต สืบสำนควำมเป็นไทยอยู่ร่วมกันด้วยควำมสันติ
สุขในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงยั่งยืน
เป้าประสงค์
สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตำมหลักคำสอนทำงศำสนำที่ตนนับถือ น้อมนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ ธำรงรักษำไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงยั่งยืน
พันธกิจ
๑. พัฒนำคนให้มีคุณธรรมตำมหลักธรรมทำงศำสนำ น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
หลักในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และดำรงชีวิตตำมวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม
๒. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภำพในมิติต่ำงๆ
๓. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกระบวนกำรส่งเสริม
คุณธรรม เพื่อสร้ำงสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่ว มกันอย่ำงสันติสุข มีธรรมำภิบำล มีควำมสมำนฉันท์ และมี
ควำมยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
๑) วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
๒) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
๔) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

กระบวนการขับเคลื่อน
กำรขับเคลื่อนแผนแม่บ ทฯ ใช้กลไกภำคีเครือข่ำยในภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำ
สังคม ภำควิชำชีพ ภำควิชำกำร ภำคสื่อมวลชน และภำคประชำชน บูรณำกำรทั้งแนวรำบและแนวดิ่ง
เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
๑. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชำติ โดยจัดประชุมสัมมนำหรือ
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
๒. สร้ำงควำมเชื่อมโยงกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และแผนระดับอื่นๆ
๓. สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนแผนของภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ
๔. กำรเพิ่มควำมรับผิดชอบและกำรยอมรับบรรจุเป็นงำนสำคัญ
๕. จัดทำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมรองรับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติภำยใต้งบประมำณ
ของหน่วยงำน

หลักการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
หลั ก กำรพื้ น ฐำนในกำรขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ งเสริม คุ ณ ธรรมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔) สู่กำรปฏิบัติ มีแผนดำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอนเพื่อสร้ำงกำรยอมรับและกำรมีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมคุณธรรม มุ่งบูรณำกำรเชื่อมโยงแผนแม่บทฯ ในทุกภำคส่วนของสังคม ดังนี้
๑) ขับ เคลื่ อนกำรส่ งเสริมคุณ ธรรมในทุกระดับ โดยมีแผนแม่บทฯ เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของรั ฐ บำล และสร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มในภำคี ทั้ ง ภำครั ฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและประชำชน
๒) กระจำยกำรส่งเสริมคุณธรรมลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักพัฒนำพื้นที่ตำมภำรกิจและกำรมีส่วนร่วม
ให้กระทรวงและจังหวัดเป็นพื้นที่ในกำรขับเคลื่อนเชื่อมโยงจำกระดับประเทศสู่ระดับพื้นที่
๓) ใช้องค์ควำมรู้และกลไกภำคีเครือข่ำย เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนงำนในทุกระดับ
๔) ยึดถือข้อปฏิบัติหลัก ๓ ประกำรในกำรเป็ นตัวชี้วัดผลสำเร็จ ได้แก่ ๑.ความศรัทธายึดมั่นใน
หลักธรรมของศาสนา ๒.การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ ๓.
การรักษาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

๒

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ มีระดับกำรขับเคลื่อนเป็น ๒ ระดับ
คือ
๑) ระดับนโยบาย มีคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ โดยพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประ
กร รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนคณะกรรมกำร ได้กำหนดกลไกกำรทำงำน โดยแต่งตั้งให้มี
คณะอนุกรรมกำรคณะต่ำงๆ ทั้งในส่วนกลำงและจังหวัด เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ รวม ๖ คณะ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการกากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
มี รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น ประธำน อธิ บ ดี ก รมกำรศำสนำ เป็ น
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
(๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔) มีพลอำกำศเอก วีรวิท คงศั กดิ์ เป็นประธำนอนุกรรมกำร และรอง
อธิบดีกรมกำรศำสนำ เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
(๓) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย มี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตร
สุนทร เป็นประธำนอนุกรรมกำร และผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำคุณธรรมจริย ธรรม เป็น
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
(๔) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย มีนำยดนัย
จันทร์เจ้ำฉำย เป็นประธำนอนุกรรมกำร และเลขำนุกำรกรมกำรศำสนำ เป็นอนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำร
(๕) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณ ธรรมระดับกระทรวง มีปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
เป็นประธำน
(๖) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด
เป็นประธำน
๒) ระดับปฏิบัติการ
ให้คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง และคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด ทำหน้ำที่ติดตำม ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จัดทำแผนปฏิบัติกำรบูรณำกำรทำงำน
ร่วมกับหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)
๑. มีบุคลำกรในภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคชุมชน ภำคธุรกิจเอกชน ภำควิชำชีพ
ภำควิชำกำร ภำคสื่อมวลชน และภำคประชำชน ได้รับกำรอบรมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมเพิ่ม
มำกขึ้น
๒. มีหน่วยงำนที่ให้ควำมสำคัญจัดอบรมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลำกรในภำคส่วนต่ำงๆ
ทั้งภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคชุมชน ภำคธุรกิจเอกชน ภำควิชำชีพ ภำควิชำกำร ภำคสื่อมวลชน๓
และภำคประชำชนเพิ่มมำกขึ้น
๓. มี ห น่ ว ยงำน องค์ ก รที่ ส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น กำรจั ด กิ จ กรรมเทิ ด ทู น สถำบั น ชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์เพิ่มมำกขึ้น

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)
๑. มีบุคลำกรในภำคส่วนต่ำง ๆ ได้รั บกำรอบรมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ
๑๐ ของระยะที่ ๒
๒. มีหน่วยงำนที่ให้ควำมสำคัญจัดอบรมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลำกรในภำคส่วนต่ำงๆ
เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของระยะที่ ๒
๓. มีหน่วยงำน องค์กรที่ส่งเสริมและกระตุ้นกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของระยะที่ ๒
๔. ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ
๑๐ ของระยะที่ ๒
๕. เกิดชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หรือหน่วยงำนคุณธรรม เพิ่มมากขึ้น จานวน ๗,๐๐๐
ชุมชน/องค์กร/หน่วยงานต้นแบบ
ผลสาเร็จที่ได้จากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๔)
ระดับประชาชน
ประชำชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงำม ด้วยหลักธรรมทำงศำสนำ มีควำมมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
ระดับสังคม
องค์กร/ชุมชน/หน่วยงำน เป็นสังคมคุณธรรม ที่ยึดมั่นในสถำบันชำติ สถำบันศำสนำ และสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ มีควำมเอื้ออำทรและแบ่งปัน
ระดับประเทศชาติ
ประเทศชำติมีควำมสงบสุข สมำนฉันท์ มั่งคง ด้วยมิติทำงศำสนำอย่ำงยั่งยืน เป็นแบบอย่ำง ในกำร
ส่งเสริมคุณธรรมในประชำคมอำเซียน และประชำคมโลก
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