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หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

แผนแม�บทประเด็น (10)  การปรับเปลี ่ยนค�านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม�บทย�อย 10.1 แผนย�อยการปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม ค�านิยม และเสร�มสร�างจ�ตสาธารณะ และการเป�นพลเมืองที ่ดี
เป�าหมายแผนย�อย  100101  คนไทยเป�นมนุษย�ที ่สมบูรณ� มีความพร�อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั ้งด�านสติป�ญญาคุณธรรมจร�ยธรรม มีจ�ตว�ญญาณที่ดี 
เข�าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข�ากับสภาพแวดล�อมดีข� ้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

F0101 ความพรอมของครอบครัว
ในการปลูกฝง สงเสริม คานิยม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมแกบุตรหลาน

F0102 ศักยภาพกลไกการทำงานดาน
ครอบครัว
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คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความพรอม

ในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล

ท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจร�ยธรรม 

มีจ�ตว�ญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตน

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีข�น้

V01
ครอบครัวท่ีสรางเสร�ม

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

V02

ชุมชนที่สงเสร�มคานิยมและวัฒนธรรม

F0201 ผูนำชุมชน

F0202 พ้ืนท่ีและกิจกรรมการสงเสริม
คานิยมและวัฒนธรรมในชุมชน

V03
สถานศึกษาและแหลงเร�ยนรูที่

เสร�มสรางคุณธรรมจร�ยธรรมและสติปญญา

F0301 บุคลากรทางการศึกษา

F0302 หลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษา
ที่สงเสริมคานิยมศิลปะและวัฒนธรรม

F0303 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

F0304 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณธรรม

ศูนยคุณธรรม*
(องคกรมหาชน)

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กรมการศาสนา*
สำนักงาน

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

1.โครงการสงเสริมการพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมดาน 
คุณธรรมความดี
2.โครงการสมัชชาคุณธรรม
3.โครงการสงเสริมการ 
พัฒนาองคความรูและนวัตกรรม 
ดานคุณธรรมความดี

1.เสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
(โรงเรียนคุณธรรม)
2.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวย
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning การพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 และการวิจัย
3.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สรางสรรคเด็กดีสูสังคม 
(ตอเนื่องป 2561) 
4.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
5.การยกยองเชิดชูเกียรติรางวัลครูเจาฟากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร 
6.การยกยองเชิดชูเกียรติตามรอยเกียรติยศ ครูผูมี
อุดมการณและจิตวิญญาณครู
7.โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน (คนดี มีวินัย)สูความเปนพลเมืองดี 
8.โครงการลูกเสือ 
9.โครงการสงเสริมการบริหารจัดการสำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย 
10.โครงการธำรงหลักเอกลักษณของชาติ 
11.โครงการการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 
12.การยกยองเชิดชูเกียรติ ตามรอยเกียรติยศครูผูมี
อุดมการณและจิต วิญญาณครู
13.โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 
14.การยกยองเชิดชูเกียรติรางวัลครูเจาฟากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร 
15.การยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจ
16.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
17.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา และสรางงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
18.โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 
(กิจกรรมการพัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน ดวยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสูผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21)

1.โครงการสรางความเขมแข็ง
ทางดานวัฒนธรรมทองถิ่น
2.โครงการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการกิจกรรมหลักเยี่ยม
บานวัดโรงเรียนในวันธรรมสวนะ
(วันพระ)จังหวัดพิจิตร
เพื่อสงเสริมงานวัฒนธรรมสู
ชุมชน คุณธรรมประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
3.สรางภูมิคุมกันในการดำรงชีวิต
ของคนกระบี่
4.โครงการสงเสริมพหุวัฒนธรรม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน
5.โครงการสงเสริมสืบสานศิลป
วัฒนธรรมอัตลักษณประจำถิ่น
และความเปนไทย
6.ปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงคทุกกลุมวัย
7.สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น
8.โครงการ:ปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรม 
ท่ีพึงประสงคทุกกลุมวัย
9.โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา
อยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

V04 
สถาบันทางศาสนาที่สงเสร�ม

คุณธรรมจร�ยธรรมและจ�ตว�ญญาณที่ดี 

F0401 ศักยภาพผูนำทางศาสนาในการ
เผยแผหลักธรรมคำสอน

F0402 กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม

V05 

องคกรสงเสร�มคุณธรรม

F0501 การสงเสริมองคกรคุณธรรม
ในหนวยงาน

F0502 ตนแบบผูนำการเปลี่ยนแปลง

V06 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสร�มใหคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ

F0601 นโยบายสงเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับชาติ

F0602 เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน และสื่ออื่นๆ ที่สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม

F0603 ระบบสรางแรงจูงใจทางสังคม

F0604 เครือขายความรวมมือดานการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมม

F0605 ฐานขอมูลสถานการณทางสังคมและดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย

F0606 กิจกรรมและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

F0607 บุคคลและองคกรตนแบบดานคุณธรรมและวัฒนธรรม

F0608 อัตลักษณวัฒนธรรมไทย

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

1.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
อาชีวศึกษา
2.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
อาชีวศึกษาประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2562

สำนักงาน
สภาพัฒนา

การเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
พื้นที่และการพัฒนานวัตกรรม
ฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเปา
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย

กรมศิลปากร
 

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

กรมราชทัณฑ สภากาชาดไทย

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

1.โครงการประกวดบรรยายธรรม 2563  
2.โครงการศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 2563  
3.โครงการกิจกรรมองคการทางศาสนา 2563  4.โครงการสงเสริมการเรียนรูศาสนพิธี 2563 
5.คาใชจายการดำเนินงานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติปงบประมาณ 2563 
6. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภพุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ 2563 
7.โครงการฝกหัดนักสวดพระมหาชาติคำหลวง 2563 
8.โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 2563
9.โครงการศาสนิกสัมพันธ 2563 
10.โครงการสงเสริมคุณธรรมโดยองคกรเครือขาย 2563 
11.โครงการธรรมะสูคนทั้งมวล 2563 
12.โครงการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2563 
13.โครงการยกยองผูทำคุณประโยชนตอ พระพุทธศาสนา 2563 
14.โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2563 
15.โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 2563 
16.โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเสนทางแสวงบุญใน มิติทางศาสนา 2563  
17.โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 2563 
18.โครงการฝกหัดสวดโอเอวิหารราย 2563  
19.โครงการประกวดบรรยายธรรม 
20.คาใชจายการดำเนินงานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติปงบประมาณ 2562 
21.โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
22.โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยป 2562 
23.โครงการสงทายปเกาวิถีไทยตอนรับปใหมวิถีพุทธป 2562 
24.โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปงบประมาณ 2562
25.โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลมาฆบูชาประจำปงบประมาณ 2562 
26.โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา
ประจำปงบประมาณ 2562 27.โครงการฝกหัดสวดโอเอวิหารรายประจำปงบประมาณ 2562
28.โครงการสงเสริมคุณธรรมโดยองคกรเครือขายประจำปงบประมาณ 2562
29.โครงการคายเยาวชนสมานฉันทประจำปงบประมาณ 2562
30.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน (เฉลิมพระเกียรติ 
2 เมษายน 2562) 
31.โครงการการดำเนินงานแผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆภายใตคำสั่ง หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติประจำปงบประมาณ 2562 
32.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภพุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ
33.โครงการฝกหัดนักสวดพระมหาชาติคำหลวงปงบประมาณ 2562 
34.โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน ปงบประมาณ 2562 
35.โครงการศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดประจำปงบประมาณ 2562
36.โครงการกิจกรรมองคการทางศาสนาประจำปงบประมาณ 2562 
37.โครงการศาสนิกสัมพันธประจำปงบประมาณ 2562
38.โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะประจำป 2562 
39.โครงการสงเสริมการเรียนรูศาสนพิธีงบประมาณป 2562
40.โครงการอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรีประจำปงบประมาณ 2562
41.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเสนทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาปงบประมาณ 2562 
42.โครงการสงเสริมพระสงฆและพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน 7 ตำบล
ประเทศอินเดีย–เนปาลประจำป 2562 
43.โครงการกิจกรรมประชารัฐรวมพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำป 2562 
44.โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาประจำป 2562
45.โครงการสรางคนดีสูสังคม:คายคุณธรรมสำหรับเยาวชนปงบประมาณ 2562 
46.โครงการยกยองผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาปงบประมาณ 2562 
47.โครงการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำป
งบประมาณ 2562

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยว

และกีฬา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาท่ีกระทรวงการ 
ทองเท่ียวและกีฬาภายใตการ
บรรยายเร่ือง
"สถาบันพระมหากษัตริยกับ 
ประเทศไทย" ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม

1.โครงการเดินตามรอยพอสาน
ตอเศรษฐกิจพอเพียง 
2.โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร:โครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพในการ
ทำงาน:เปลี่ยนความคิดดวยความ
คิดเชิงบวกและสรางสรรค 
(CresitiveThinking) 
3.โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร:โครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพในการ
ทำงาน:พัฒนาสงเสริมการทำงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4.โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร:โครงการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานปลัด
กระทรวง
ยุติธรรม

โครงการโรงเรียน 
ยุติธรรมอุปถัมภ

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา

แหงชาติ

1.อุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
2.อุดหนุนการดำเนินงานหนวยเผยแผพระพุทธศาสนา 
3.โครงการเงินอุดหนุนการสงเสริมความม่ันคงของ 
สถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
4.เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางความสัมพันธอันดี 
ระหวาง ผูนำศาสนา 5.เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก 
6.เงินอุดหนุนโครงการหน่ึงใจใหธรรมะ 
7.เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
8.อุดหนุนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ 
พระพุทธศาสนา  
9.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
10.โครงการนำเจาคณะปกครองสงฆพระภิกษุสามเณร
และบุคลากรผูสนับสนุนงานดานพระพุทธศาสนา 
ศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลณ
สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยเนปาล 
11.โครงการการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาดูงาน
การเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศนมัสการ
สังเวชนียสถานณสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
12.พระบรมธาตุมรดกธรรมมรดกโลกเช่ือมเสนทาง
ศรีวิชัยเปดประตูประชาคมอาเซียน 
13.โครงการเสริมสรางสังคมคุณธรรมนำสูสันติสุขดวย 
ฐานพุทธธรรม

สำนักงานปลัด
กระทรวง

ศึกษาธิการ

1.โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาหสงเสริมพระพทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันสำคัญของศาสนา พุทธศักราช 2563 
2.โครงการประชุมการขับเคล่ือนการดำเนินงานดานการศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ป 63) 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสรางความเขมแข็งองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.โครงการพัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ป 63) 
6.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
7.โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
8.โครงการสงเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดย องคคณะบุคคล 
(ปงบประมาณ 2563) 
10.โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา สูการปฏิบัติ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำป 2563 
11.โครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร และศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำป 2563 
12.สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป ๒๕๖๓ 
13.ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
14.โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
15.เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (สำนึกรักองคกร) 
16.ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
17.ประกวดนิทรรศการกิจกรรมนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร สูการปฏิบัติในสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
18.โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
19.การคัดเลือกผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
20.เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
21.นอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 
(กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเน่ืองในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปงบประมาณ 2563 
22.โครงการจัดงานวันครู คร้ังท่ี 64 พ.ศ. 2563 (สกสค.) 
23.ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ป 2563 
24.โครงการจัดงานวันครู คร้ังท่ี 64 พ.ศ. 2563 
25.โครงการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว สูการปฏิบัติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
26.โครงการจัดงาน “เผยแพรผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ 
27.ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
28.คายกิจกรรมเยาวชนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
29.โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ 
และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย 
30.โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป 2563 
31."เผยแพรผลการดำเนินงาน" ของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดงานวันครู ประจำป 2562 
32.การนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
33.ยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำป 2562 ใน
ระดับจังหวัด 
34.ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
35.โครงการนอนนำพระราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ ป 2562 
36.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหนวยงานการศึกษา : องคกรคุณธรรม 
37.โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน 
38.โครงการสงเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยองคคณะบุคคล 
39.โครงการกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
40.สงเสริม พัฒนาเครือขายขับเคล่ือนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสูความย่ังยืน 
41.ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา  ปการ
ศึกษา 2561 (โครงการปงบประมาณ 2562) 
42.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ปงบประมาณ 2562 
43.สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินท
รเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย ปงบประมาณ 2562 
44.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายเพ่ือขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษายุคไท
ยแลนด 4.0 
45.โครงการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบาย ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร  สูการปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย 
46.โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
47.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ 
ลพบุรี และ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปทุมธานี 
48.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
49.โครงการเยาวชนเสริมสรางเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
50.โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน” (ภาคกลาง) 
51.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสรางความเขมแข็งองคกร 52.โครงการจัดงานวันครู คร้ังท่ี 63 ประจำป 
2562

สำนักงาน
ก.พ.

การเตรียม 
กำลังคน 
คุณภาพเขาสู 
ระบบราชการ
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หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

แผนแม�บทประเด็น (10)  การปรับเปลี ่ยนค�านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม�บทย�อย 10.2  แผนย�อยการสร�างค�านิยมและวัฒนธรรมที่พ�งประสงค�จากภาคธุรกิจ
เป�าหมายแผนย�อย   100201   ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุนเพ� ่อสังคมเพ��มข� ้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V
al

ue
 C

ha
in

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญ

ในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มข�้น

กรมสรรพากร

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

V01 
นโยบายและมาตรการสนับสนุน
ใหภาคธุรกิจลงทุนทางสังคม

F0101 มาตรการทางภาษี

F0102 การจัดตั้งกองทุน

F0103 การใหรางวัลและสิทธิประโยชน

V02 
การยกระดับธุรกิจ

ใหมีการลงทุนทางสังคมอยางยั่งยืน

F0201 กระแสความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)

F0202 ธุรกิจเพื่อสังคมตนแบบ

F0203 เครือขายธุรกิจเพื่อสังคม

สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม

สำนักงาน
คณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

V03  สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนเพื่อสังคม

F0301 ฐานขอมูลกลางเพื่อตอบโจทยปญหาของสังคม 

F0302 การกำหนดระเบียบ กฎหมายที่เอื้อตอภาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม
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หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

แผนแม�บทประเด็น (10)  การปรับเปลี ่ยนค�านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม�บทย�อย 10.3  แผนย�อยการใช�สื ่อและสื ่อสารมวลชนในการปลูกฝ�งค�านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
เป�าหมายแผนย�อย    100301   สื ่อในสังคมไทยมีความเข�มแข็ง สามารถสร�างภูมิคุ �มกันให�แก�ประชาชนในสังคม ทำให�เกิดสังคมแห�งการเร�ยนรู �ปลอดภัยและสร�างสรรค�เพ� �มข� ้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

F0101 กลไกการกำกับดูแลตนเอง
รวมกันของสื่อ
F0102 มาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
F0103 มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน

Va
lu

e 
Ch

ai
n

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง 

สามารถสรางภูมิคุมกัน

ใหแกประชาชนในสังคม ทำใหเกิดสังคม

แหงการเร�ยนรูปลอดภัย

และสรางสรรคเพิ่มข�้น

V01 
คุณธรรม จร�ยธรรม 

และจรรยาบรรณของสื่อ

ศูนยคุณธรรม
(องคการมหาชน)

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

ไทยพีบีเอส
บริษัท 

อสมท จำกัด 
(มหาชน)

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม

กรม
ประชาสัมพันธ*

โครงการสื่อสารเสริมสรางสังคม
คุณธรรมอยางยั่งยืนในยุค 
Thailand 4.0 “MORAL 
Digital Team”

1.เรงรัดการดำเนินการของคณะ 
กรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ 
(กปช.) เพื่อเปนกลไกในการบูรณา
การ ดานการประชาสัมพันธ

2.การจัดทำมาตรฐานดูแลสื่อ
ออนไลน

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

สำนักงาน กสทช.

1.โครงการเสริมสรางความรูแก 
ประชาชนเพื่อใหมีความสามารถใน
การรูเทาทันสื่อในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน

2.โครงการ Social Media Smart 
Page Award

3. เพิ่มทักษะรูเทาทันสื่อและ
สนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) 
เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัย

และสรางสรรค*

1.โครงการพัฒนาการผลิตและเผย 
แพรสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

2.โครงการสงเสริมและพัฒนาชอง
ทางเพื่อสื่อสารกับสังคม ใหเกิดการ
รับรูและมีสวนรวมของประชาชน 
และภาคี

3.โครงการสงเสริมและพัฒนาใหเกิด
กลไกและกระบวนการคัดกรองเฝา 
ระวังและการรูเทาทันสื่อ

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาองค
ความรูในการพัฒนาสื่อ และนิเวศ
สื่อที่ปลอดภัยและสรางสรรค

V02 
คุณภาพของบุคลากรดานสื่อสารมวลชน

F0201 หลักสูตร/ชุดความรู ท่ีเสริมทักษะ 
(Re-skill) และเพ่ิมทักษะ (Up-skill) 
วิชาชีพประชาสัมพันธและส่ือสารมวลชน
ท่ีทันสมัย
F0202 มาตรฐานบุคลากรดานส่ือ

V03 
สื่อสรางสรรคและสื่อที่มีคุณภาพ 

F0301 เนื้อหาสื่อที่ปลอดภัยและสรางสรรค
F0302 รูปแบบสื่อที่เปดโอกาสใหประชาชน 
ทุกกลุมเขาถึงได  
F0303 ความรวมมือในการผลิตสื่อ 
สรางสรรคของภาคีเครือขายดานสื่อสาร 
มวลชนและสื่อสังคมออนไลน

V04 
การเขาถึงขอมูลขาวสาร

 

F0401 ระบบคลังขอมูล ขาวสารที่มี 
มาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงาน
(Linked open data)
F0402 ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
กับ กลุมเปาหมาย

V05 
การบร�หารจัดการขอมูลขาวสาร

F0501 ความตระหนักรูและเขาใจตอเรื่อง 
สื่อสารสำคัญของประเทศในทุกภาคสวน
F0502 กลไกการสำรวจและรับฟงขอเท็จจริง 
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อสรางสังคม 
แหงการมีสวนรวม 
F0503 กลไกและกระบวนการบริหารจัด
การขาวปลอม (Fake news) และการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก

V06 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาสื่อ

F0601 ประชาชนมีภูมิคุมกัน รูเทาทันสื่อ
F0602 โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารเทศ และการสื่อสารของประเทศ
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