


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 10.1 แผ่นย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
เป้าหมาย :  100101 คนไทยเป็นมนษุยท์ี่สมบูรณ ์มีความพร้อมในทกุมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ี เข้าใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเขา้กับสาาพแวดล้อมดขี น้ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

คนไทยเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม 
ในทุกมิติตามมาตรฐาน

และสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญาคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตวิญญาณ 
ที่ดี เข้าใจในการปฏิบัตติน

ปรับตัวเข้ากับ
สาาพแวดล้อมดีข ้น 

V01 ครอบครัวท่ีสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 F0101 ความพร้อมของครอบครัวในการปลูกฝัง 

ส่งเสริม ค่านิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมแก่บุตร
หลาน 

 F0102  ศักยาาพกลไกการท างาน             ด้าน
ครอบครัว 
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V06 สาาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

 F0601 นโยบายส่งเสริม
คุณธรรมและวัฒนธรรม
ในระดับชาต ิ 

 F0602 เทคโนโลยีดิจิทัล 
สื่อสังคมออนไลน์ และ
สื่ออ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

 F0603 ระบบสร้าง
แรงจูงใจทางสังคม 

 F0604 เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

V02 ชุมชนที่ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

V03 สถานศ กษาและแหล่งเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 

V04 สถาบันทางศาสนาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณที่ดี 

V05 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

 F0201 ผู้น าชุมชน 

 F0202  พ้ืนที่และกิจกรรมการ
ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

 F0301 บุคลากรทาง  การศ กษา 

 F0302 หลักสูตรและกิจกรรมทางการศ กษาที่ส่งเสริม
ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม 

 F0303  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 F0304 สาาพแวดล้อมท่ี   เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 F0401 ศักยาาพผู้น า   ทางศาสนาในการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอน 

 F0402  กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

 F0501 การส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมในหน่วยงาน 

 F0502  ต้นแบบผู้น า            
การเปลี่ยนแปลง 

 F0605 ฐานข้อมูล
สถานการณ์ทาง
สังคมและดัชนีชี้
วัดคุณธรรมคน
ไทย 

 F0606 กิจกรรม
และแหล่งเรียนรู้
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 F0607 บุคคลและ
องค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและ
วัฒนธรรม 

 F0608 อัตลักษณ์
วัฒนธรรมไทย 

 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101  ความพร้อมของครอบครัวในการปลูกฝงั ส่งเสริม ค่านิยม 
 คุณธรรม และวัฒนธรรมแกบ่ตุรหลาน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สป.วธ / พศ. /  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

19 

F0102  ศักยาาพกลไกการท างานดา้นครอบครัว 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว/ศนูย์คณุธรรม 
(องค์การมหาชน) / สป.วธ  / พศ. 

  1 

F0201 ผู้น าชุมชน 

 สป.วธ / พช.   3 

F0202 พ้ืนท่ีและกิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมในชุมชน 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / สป.วธ  93 

F0301 บุคลากรทางการศ กษา 

พศ. / สอศ. / สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ / ม.การกีฬาแห่งชาติ 109 

F0302 หลักสูตรและกิจกรรมทางการศ กษาท่ีส่งเสริมค่านิยมศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สพฐ. / พศ. / 
มอบ. / มร.ชม. 

 533 

F0303  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 761 

F0304 สาาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / พศ.   71 

F0401 ศักยาาพผู้น า ทางศาสนาในการเผยแผห่ลักธรรมค าสอน 

กรมการศาสนา / พศ.   51 

F0402 กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

กรมการศาสนา /สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / สป.วธ / พศ.   223 

F0501 การส่งเสริมองค์กรคณุธรรมในหน่วยงาน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)/ สป.วธ 79/2* 

F0502  ต้นแบบผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ก.พ.ร.  11 

F0601 นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับชาติ  

-  86 

F0602  เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ  ที่ส่งเสริมค่านิยมและ
 วัฒนธรรม 

กรมศิลปากร /ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สป.วธ / กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

  7 

F0603 ระบบสร้างแรงจูงใจทางสังคม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สาากาชาดไทย  32 

F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) /สป.วธ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  24 

F0605 ฐานข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สป.วธ   1 

F0606 กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรมศิลปากร / ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย /หอาาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน)/ สป.วธ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / พศ. / ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 68 

F0607 บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและวฒันธรรม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  12 

F0608 อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

กรมศิลปากร // สป.วธ / พศ./ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  75 

หมายเหต:ุ n/n* หมายถ ง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถ ง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

รวมท้ังสิ้น  
2,261/2* โครงการ 

วธ. วธ. วธ. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/์ 
สป.ศธ / พศ. / ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

หมายถ ง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พ งประสงค์จากาาคธุรกิจ 
เป้าหมาย : 100201  าาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มข ้น 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

าาคธุรกิจมีบทบาท
ส าคัญในการลงทุน
เพ่ือสังคมเพ่ิมข ้น 

V01 นโยบายและมาตรการสนับสนุน 
ให้าาคธุรกิจลงทุนทางสังคม 

 F0101  มาตรการทางาาษี 
 F0102  การจัดตั้งกองทุน 
 F0103  การให้รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

  

V02 การยกระดับธุรกิจให้มีการลงทุน 
ทางสังคมอย่างย่ังยืน 

 F0201  ความรับผิดชอบต่อสังคมของาาคธุรกิจ 
 F0202 ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ 
 F0203  เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม 
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 F0301 ฐานข้อมูลกลางเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม 
 F0302  การก าหนดระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อาาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม 

หน
่วย

งา
น 
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วข
้อง

 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V03 สาาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการลงทุนเพ่ือสังคม 

F0101 มาตรการทางาาษ ี

สวส. / สศค.   0 

F0102  การจัดตั้งกองทุน 

สวส. / SME bank   2 

F0103  การให้รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

สวส. / ก.ล.ต. / ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 0 

F0201 ความรับผิดชอบต่อสังคมของาาคธุรกิจ 

สวส. / ก.ล.ต. / สป.อก   3 

F0202 ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ 

-สวส. / ททท.   3 

F0203 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม 

สวส. / พช. / พส. / พก.  1 

F0301  ฐานข้อมูลกลางเพ่ือตอบโจทย์
 ปัญหาของสังคม 

สวส.   1 

F0302  การก าหนดระเบียบ กฎหมายท่ีเอ้ือ
 ต่อาาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม 

สวส. / สคก.   3 

หมายเหตุ: n/n* หมายถ ง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถ ง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

รวมทั้งสิ้น  
13 โครงการ 

ปี 2564 
วธ. วธ. พม. 

 หมายถ ง ปัจจัยส าคัญที่ต้องมีโครงการเพือ่ขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาตริองรับในป ี2567 (WHAT ปัจจัย) 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

เป้าหมาย :  100301  สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างาูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดาัยและสร้างสรรค์ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สื่อในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้าง

าูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม  

ท าให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ปลอดาัยและ

สร้างสรรค์ 

V01 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อ 

 F0101   
กลไกการก ากับดูแล
ตนเองร่วมกันของสื่อ 

 F0102  
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

 F0103  
มาตรฐานดูแลสื่อ
ออนไลน์ 
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V02 คุณาาพของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน 

V03 สื่อสร้างสรรค์และสื่อที่มีคุณาาพ 

V04 การเข้าถ งข้อมูลข่าวสาร 

V05 การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

 F0201 หลักสูตร/ชุด
ความรู้ ที่เสริมทักษะ (Re-
skill) และเพ่ิมทักษะ 
(Up-skill) วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนท่ีทันสมัย 

 F0202  มาตรฐาน
บุคลากรด้านสื่อ 

 F0301 เนื้อหาสื่อท่ีปลอดาัย
และสร้างสรรค ์

 F0302 รูปแบบสื่อท่ี 
เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ทุกกลุ่มเข้าถ งได ้

 F0303  ความร่วมมือในการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ของาาคี
เครือข่ายด้านสื่อสารมวลชน
และสื่อสังคมออนไลน์ 

 F0401 ระบบคลังข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมีมาตรฐาน 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนและ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน  
(Linked open data) 

 F0402  ช่องทางการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 F0501 ความตระหนักรู้และเข้าใจ 
ต่อเร่ืองสื่อสารส าคัญของประเทศ 
ในทุกาาคส่วน 

 F0502  กลไกการส ารวจและรับฟัง
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นจากทุกาาคส่วน
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม 

 F0503 กลไกและกระบวนการบริหาร
จัดการข่าวปลอม (Fake news)  
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0102 มาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

กรมประชาสัมพันธ์      3 

F0101 กลไกการก ากับดูแลตนเองร่วมกันของสื่อ 

กรมประชาสัมพันธ์ / สป.วธ / กสทช.      6 

F0103 มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ 

กรมประชาสัมพันธ์       4 

F0201  หลักสูตร/ชุดความรู้ ที่เสริมทักษะ (Re-skill) และเพิ่มทักษะ  
 (Up-skill) วิชาชีพประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย 

กรมประชาสัมพันธ์ / สป.วธ       1 

F0202 มาตรฐานบุคลากรด้านสื่อ 

กรมประชาสัมพันธ์        0 

F0301 เนื้อหาสื่อท่ีปลอดาัยและสร้างสรรค์ 

    23/1* 

F0302 รูปแบบสื่อท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถ งได้ 

    10 

F0303  ความร่วมมือในการผลิตสื่อสร้างสรรคข์องาาคเีครือข่ายด้าน
 สื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ 

Thai PBS / กรมควบคุมโรค / สป.วธ       3 

F0401  ระบบคลังข้อมูล ข่าวสารที่มีมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนและ
 เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Linked open data) 

        0/1* 

F0402 ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

      11/1* 

F0501  ความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารส าคัญ 
 ของประเทศในทุกาาคส่วน 

   5 

F0502  กลไกการส ารวจและรับฟังข้อเท็จจริงความคิดเห็น
 จากทุกาาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม 

    0 

F0503  กลไกและกระบวนการบริหารจัดการข่าวปลอม 
 (Fake news) และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 7/1* 

หมายเหตุ: n/n* หมายถ ง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถ ง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

รวมทั้งสิ้น  
81/4* โครงการ 

ปี 2564 

วธ. วธ. กรมประชาสัมพันธ์ 

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม / Thai PBS 

กรมประชาสัมพันธ์ / Thai PBS / สลน. 

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม / กรมควบคุมโรค 

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์  

กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง 
วัฒนธรรม 

กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง 
วัฒนธรรม 

V06 สาาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาสื่อ 

กรมประชาสัมพันธ์ / กรมควบคุมโรค 

F0601 ประชาชนมีาูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ 

8 กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม /
ส านักงานปลัดกระทรวงศ กษาธิการ 

F0602  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารเทศและการ
 สื่อสารของประเทศ 

- 0 

หมายถ ง ปัจจัยส าคัญที่ต้องมีโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาตริองรับในป ี2567 (WHAT ปัจจัย) 


