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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและสมบูรณ์นั้น นอกจากการยกระดับในด้าน
สุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาด้านค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

โดยในช่วงที่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการส ารวจด้านคุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ อาทิ การส ารวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่าปัญหาความซื่อสัตย์
สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) 
และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด รองลงมาคือปัญหาจิตส านึกสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่า
การค านึงถึงสังคมส่วนรวม 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย  
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้ าใจ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีไมตรี ความเป็นมิตร แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์  บูรณาการร่วมระหว่าง ภาคีต่าง ๆ  
อาทิครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหล่อหลอมคนไทย 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  
เริ่มตั้ งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี  บนพ้ืนฐานของการมี ส่วนร่วมของสถาบันสังคม 
และวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ  และภาคเอกชน โดยแผนแม่บท  
ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอน การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเสริมผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีท้ังระดับบุคคลและองค์กร 

๒) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก 
เพ่ือให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ
รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 



 

-๒- 

๓) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่เพ่ือสร้าง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื้นท่ีให้สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
การปลูกจิตส านึกและสร้างเสริมค่านิยมท่ีดี 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม 

๒.๑ บทน า 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ

สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในช่ วงที่ผ่านมา 
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและสื่อที่มีอิทธิพลและมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์
หรือโลกเสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยมในการ
ยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ 
ดังปรากฏในผลการส ารวจด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ อาทิ การส ารวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับ
ความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด รองลงมาคือปัญหา
จิตส านึกสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวม 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้ าใจ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีไมตรี ความเป็นมิตร การมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยให้ความส าคัญกับการ หล่อ
หลอมคุณค่าที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์  
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยเฉพาะการจัดการกับบุคลิกของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์
หรือโลกเสมือน รวมทั้งการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งการมีจิตอาสา จิตสาธารณะและการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน 
วัด ชุมชน และสื่อ ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต  
โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ควบคู่
กับการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ
สถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

  



 

-๔- 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๔.๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  

๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
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๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคม 

๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

  ๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ 
  สังคมยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๐๐๐๐๑ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
ด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย 
ความพอเพียง ความมีวินัยรับผิดชอบ 
ความกตัญญู ความสุจริต และการมีจิต
สาธารณะ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
๕.๑๐ 

ณ สิ้นปี ๒๕๗๐ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
๕.๕๖ 

ณ สิ้นปี ๒๕๗๕ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
๖.๐๐ 

ณ สิ้นปี ๒๕๘๐ 

 หมายเหตุ: 
 ตัวชี้วัด  ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ในปี ๒๕๖๔ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๖๓ จากค่าเฉลี่ยเต็ม ๖.๐๐ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม  
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติ และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดี 
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 

ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์  อดออม ซื่อสัตย์  การยึดมั่นในสถาบันหลัก  
ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม 
ที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต   
ดังนั้น หากมีการพัฒนาและสร้างเสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม 
และคุณธรรมที่พึงประสงค์ การเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการ
การมีส่วนร่วม การเพ่ิมบทบาทและการเพ่ิมศักยภาพของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วยให้เสริมสร้างครอบครัวให้มี ความอบอุ่น  
มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้ เ อ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ดังนั้น หากให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน  
คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการ
ปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการปลูกฝังส่งเสริม
คุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับนักเรียนทั้งการด ารงชีวิต ความประพฤติ  
และรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการด ารงชีวิต  รวมถึงการสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา 
ให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามค าสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรม 



 

-๘- 

ค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ดังนั้น  
หากมรีะบบคัดสรรและการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเป็นพระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
แก่ผู้ เผยแผ่ศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผ่หลักค าสอนที่ถูกต้อง เหมาะสม  
กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็นต้นแบบ 
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณ ะประโยชน์  
การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิด 
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ดังนั้น หากมีผู้น าชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้าง
กติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็จะช่วยให้ชุมชน 
มีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษา  
ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนัก 
ให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความส าคัญใน
การประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้ อ่ืน และ
เป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายของประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
และมีพ้ืนที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาและการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง  



 

-๙- 
 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๐๐๑๐๑ คนไทย เป็ นมนุษย์ที่ สมบู รณ์  

มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุ ลทั้ ง ด้ านสติปัญญ า 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณ
ที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป  
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น  
 

ณ สิ้นปี ๒๕๗๐  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  
๙๗.๐๐ 

ณ สิ้นปี ๒๕๗๕  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  
๙๘.๐๐ 

ณ สิ้นปี ๒๕๘๐  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  
๙๙.๐๐ 

  ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 
ประกอบด้วย พลังตัวตน  
พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา 
พลังเพื่อนและกิจกรรม และ 
พลังชุมชน  

ณ สิ้นปี ๒๕๗๐  
คะแนนเฉลี่ย 
ทั้ง ๕ ด้าน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ณ สิ้นปี ๒๕๗๕ 
คะแนนเฉลี่ย 
ทั้ง ๕ ด้าน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

ณ สิ้นปี ๒๕๘๐  
คะแนนเฉลี่ย 
ทั้ง ๕ ด้าน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

 หมายเหตุ: 
 ตัวชี้วัด ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น  ในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๙๖.๘๙ 
 ตัวชี้วัด ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย  ในปี ๒๕๖๔ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๒.๑๐ 
 



 

-๑๐- 
 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัด
ฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 

๒) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๓) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี อุปถัมภ์
คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดก 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริม 
ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่  ส่งเสริมชุมชนให้เป็น
ฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 

๕) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิต
สาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพ่ือ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการ
ยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการ
ด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
 
  



 

-๑๑- 

๓.๒ แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหาร

จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และค านึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 
ของคนทุกคนในบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และลูกค้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
ด าเนินธุรกิจจากการเน้นที่ผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้น เป็นการค านึงถึงต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์
ตอบแทนต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ควรยกระดับการบริหารจัดการและมาตรการของภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ 
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจให้เป็นองค์กรที่มี
คุณธรรม 



 

-๑๒- 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๐๐๒๐๑ ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการ

ลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมข้ึน 
จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม  

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐  

ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐  

ต่อปี 

 หมายเหตุ: 

 ตัวชี้วัด จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๑๔๘ แห่ง 
 



 

-๑๓- 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพ่ือให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่ดี โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ 

๒) ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วม
รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ  การประกวดหรือเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทหรือ
ภาคธุรกิจตัวอย่างที่มีธรรมาภิบาลและร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี บริษัทหรือภาคธุรกิจที่ส่งเสริม
คุณค่าที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป
ในแต่ละช่วง 

  



 

-๑๔- 

๓.๓ แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม 

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อ
และสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อ
สร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างสร้างสรรค์  น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนั้น หากมีมาตรการทางสังคมในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
และวิชาชีพสื่อมีจรรยาบรรณตามวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการ
เลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และการเฝ้าระวัง
การบริโภคสื่อที่เหมาะสม และการส่งเสริมกิจกรรมและการสื่อรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน  
ทั้งนี้ สื่อที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้น จะต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหาคุณภาพสูงที่มีผู้ผลิต
และเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึง รับรู้ และเข้าใจเนื้อหาของสื่อ
จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
คนไทยได ้

   



 

-๑๕- 
 

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๐๐๓๐๑ สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง 

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้ เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ (Media and 
Information Literacy : MIL) 

๘๐ คะแนน 
ณ สิ้นปี ๒๕๗๐ 

๘๕ คะแนน 
ณ สิ้นปี ๒๕๗๕ 

๙๐ คะแนน 
ณ สิ้นปี ๒๕๘๐ 

 หมายเหตุ: 

 ตัวชี้วัด สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) ในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ ๗๒.๓ คะแนน 
 



 

-๑๖- 
 

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อ
สร้างสรรค ์รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าเสนอ
ตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี  
ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 

๒) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของ
สื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็น
ข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อ
และสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม 

๓) พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ 


