แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564)
วิสัยทัศน์
สั ง คมไทยมี คุ ณ ธรรมเป็ น รากฐานที่ ส ำคั ญ ในการดำรงชี วิ ต สื บ สานความเป็ น ไทย อยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยความสั น ติ สุ ข ในประเทศไทย
ประชาคมอาเซี ย นและประชาคมโลกอย่ า งยั่ ง ยื น
เป้าประสงค์
สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบตั ิตนตามคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยูร่ ่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างอยั่งยืน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์ และมีความยั่งยืน
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย

สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

กลยุทธ์
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ของสถาบั น ครอบครั ว สถาบั น การศึ ก ษา ศาสนา
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง (ภาคราชการและภาค
การเมืองทุกระดับ) องค์กร และวิชาชีพทุกองค์กร โดย
ใช้ ส ื ่ อ มวลชนเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการรณรงค์ แ ละนำ
วัฒนธรรมไทยมาเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม
ให้แก่สังคมไทย

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริม
คุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริม
คุณธรรม
3. เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

กลยุทธ์

กลยุทธ์

1. สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม
ในทุกภาคส่วน
2. พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การดำเนินงานด้านคุณธรรม
4. สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
5. ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการ
ส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม

1. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน
ในด้านการอยู่ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน และ
มีจิตสาธารณะ เพื่อโลกและประเทศชาติ
2. เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและ
ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณธรรม
3. เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่าง
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในการตระหนัก
และรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564)
วิสัยทัศน์

บุคลากรกระทรวงคมนาคมยึดมั่นคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงตนและพัฒนาการปฏิบัติการปฏิบตั ิราชการ
เป้าประสงค์
บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีคุณธรรม ทุกคนปฏิบัติตนตามคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

พันธกิจ
1. บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์อ ย่างมีคุณธรรม
2. พัฒนาบุค ลากรให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อ มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งมาเป็นหลักในการพัฒ นาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒ นธรรมไทยที่ดีงาม
3. กำกับ ดูแล อย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย

กลยุทธ์
1. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถาบันครอบครัว

แนวทางการดำเนินการ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ส่งเสริมให้ผู้นำครอบครัวมีจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ มีความ
เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

2. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถาบันการเมืองการปกครอง

แนวทางการดำเนินการ

1. กำหนดให้มีแนวทาง นโยบาย หรือกิจกรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ข ้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที ่ ร ั ฐ ทุ ก ระดั บ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ
3. กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประเมินด้านคุณธรรมแก่ผู้ขอขึ้นทะเบียน ขอออกใบอนุญาต และ
ขอออกใบแทนใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ จากหน่ว ยราชการ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
4. กำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานเผยแพร่คุณธรรม ทำหน้าที่จัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมและร่ วมเป็ นเครื อข่ ายขั บเคลื ่ อน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพ แก่หน่วยงาน

1. สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม
ในหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการ

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน
ในด้านการอยู่ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน และ
มีจิตสาธารณะ เพื่อโลกและประเทศชาติ

ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วม โดยจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง

แนวทางการดำเนินการ

1. นำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ขับ เคลื่อ นงานด้า นส่ งเสริมคุณธรรม โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ
เข้าถึงได้ง่าย หลากหลาย และติดตามผลการดำเนินงาน
2. เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์ในสังคมไทยทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ

2. เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วย
คุณธรรม

แนวทางการดำเนินการ
1. ให้หน่วยราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ให้ ห น่ ว ยงานราชการในสั ง กั ด กำหนดตั ว ชี ้ วั ด
คุณธรรมอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด ในคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้า นต่า ง ๆ เพื่อ ให้
รางวัลและเชิดชูเกียรติบุคคลดังกล่าวที่ผลงานและคุณธรรม

2. ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการ
ส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม

ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมบนฐานของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่พึ่งตนเอง

แนวทางการดำเนินการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สร้ า งแรงจูง ใจ ในการส่ ง เสริม
คุณธรรมจริย ธรรมให้กับองค์กรภาคประชาสังคม หรือ
หน่วยงานเอกชน

(เฉพาะส่วนราชการ)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง
วิสัยทัศน์

บุคลากรกระทรวงคมนาคมยึดมั่นคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงตนและพัฒนาการปฏิบัติการปฏิบตั ิราชการ
เป้าประสงค์
บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีคุณธรรม ทุกคนปฏิบัติตนตามคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

พันธกิจ
1. บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีคุณธรรม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
3. กำกับ ดูแล อย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ในกระทรวงคมนาคม

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

กลยุทธ์

1. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา ของบุคลากรในหน่วยงาน

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการ

พัฒนา ส่งเสริม และปลูก ฝังคุณธรรม ความพอเพีย ง มีวินัย
สุจ ริต จิตอาสา ให้กับ บุ คลากรในหน่วยงาน

สร้ า งและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ น
การขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยง ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งเป็น
ระบบ เข้าถึงได้ง่าย

2. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของหน่วยงาน

2. เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วย
คุณธรรม

แนวทางการดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการ

1. กำหนดให้ ม ี แนวทาง/นโยบาย/กิ จกรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรม ความพอเพีย ง มีว ินัย สุจ ริต จิตอาสา ภายใน
หน่วยงาน

1. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2. กำหนดให้คุณธรรม เป็นคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
รางวัลและเชิดชูเกียรติ
3. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

2. กำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานเผยแพร่ คุณธรรม เพื่อจัด
กิจกรรมและร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

กลยุทธ์

สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม
ในหน่วยงาน

สร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน ในด้านการ
อยู่ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ

แนวทางการดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการ

1. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมแต่ งตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
3. ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม

ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ความมีวินัย ความสุจริต และมี จิตอาสา

(รวมทุกหน่วยงานในสังกัด)

