
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม 

     
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ              
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ ๒3  มกราคม ๒๕๖0 จ านวน 19 หน้า โดยไม่มีคณะกรรมการแจ้งแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
3.๑.๑ คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑   

(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
ที่ประชุมรับทราบการจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาต ิฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว            
และฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงและจังหวัด น าไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  รวมทั้งได้น าไปเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคม 
ไทยสู่สังคมคุณธรรม” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีความเห็นว่าควรปรับขนาดของเล่มให้เล็กลง 

๓.๑.๒ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระดับกระทรวง 
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ของ 20 กระทรวง 

โดยมีปลัดกระทรวง (ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ) หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมรายงานผล          
การด าเนินงานขับเคลื่อนของกระทรวงต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รายละเอียดสรุปผล        
การด าเนินงานตามเอกสารแนบท้าย  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ทุกกระทรวงจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

2. ให้ฝ่ ายเลขานุการฯ ท าหนังสือขอความร่วมมือทุกกระทรวง          
เพ่ือส่งรายชื่อผู้แทนหลักและผู้แทนส ารองของกระทรวง เพ่ือประสานงานการด าเนินงานต่างๆ  

3.๒ การแก้ไขค าสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด 
ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ           

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่มอบฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขค าสั่งคณะ 
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ให้สามารถเพ่ิมเติมองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าและแจ้งให้ทุกกระทรวง/จังหวัด ทราบเรียบร้อยแล้ว 
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3.3 การเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร บทพระนิพนธ์             
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก                  
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
ที่ประชุมรับทราบการด าเนินงานเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด เมืองนิรมิต            

แห่งจิตตนคร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เชิญผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและบูรณาการแนวทางการเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชันดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากสถานีต่างๆ จ านวน 26 สถานี น าไปเผยแพร่ออกอากาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์
การ์ตูนแอนิเมชันดังกล่าวเป็นของวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม                    
อยู่ระหว่างด าเนินการจดลิขสิทธิ์โดยอนุญาตให้เผยแพร่ได้แต่ห้ามน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

3.4 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
3.4.1 รายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 

ที่ประชุมรับทราบผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค                  
ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ               
โดยกระบวนการจัดงานที่ส าคัญคือ หล่อหลอมจิตใจของผู้เข้าร่วมให้เป็นหนึ่งเดียวโดยร่วมกันตั้งปณิธานความดี 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้ด าเนินการแล้วใน 3 ภาค ได้แก่                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี และภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส าหรับ
ภาคเหนือจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ณ จังหวัดพิจิตร 

3.4.2 รายงานผลการจัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อน
สังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)   
ที่ประชุมรับทราบผลการจัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทย 

สู่สังคมคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   
โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  เข้าร่วมจ านวน ๖๕๗ คน แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) สร้างการรับรู้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติแก่ทุกภาคส่วน โดยการปาฐกถาพิเศษและการบรรยายให้ความรู้               
การน าเสนอผลงานของเครือข่ายคุณธรรม และการแสดงนิทรรศการและผลงานของหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ           
จ านวน  ๒๐ แห่ง  (2) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และ (3) การประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ให้ภาคีเครือข่ายทุก        
ภาคส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สู่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าวิดีทัศน์สรุปผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติชุดปัจจุบัน รายงานต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญ
คือการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดท าหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมแกนกลางส าหรับทุกภาคส่วน 

ทีป่ระชุมมีมติมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ โดยปรับรูปแบบจากหลักสูตรเป็นหนังสือหรือต าราเรียน โดยมีเนื้อหาเรื่องคุณธรรมที่อ่านง่าย 
และไม่เป็นราชการจนเกินไป มีบทเรียนหรือแบบฝึกหัด โดยให้ศึกษาเอกสารที่ไดจัดพิมพ์ไว้แล้ว ขออนุญาตน ามา
รวมไว้ในเล่มด้วย ทั้งนี้ ทดลองใช้ในโรงเรียนคุณธรรมก่อนเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปใช้ต่อไป 

4.2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
4.2.1 การจัดท าวีดิทัศน์ขนาดสั้น (Clip Video) รณรงค์คุณธรรม 4 ประการ 

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดท าวีดิทัศน์รณรงค์คุณธรรม 4 ประการ 

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สื่อ

โฆษณาส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งบุคคลที่ท าความดี มีจิตอาสา จัดประกวดเป็นวีดิทัศน์ขนาดสั้น เวลาไม่เกิน 1 นาที 
2. การจัดประชุมหน่วยงานภาคเอกชน ให้เชิญหน่วยงานหลักใหญ่ๆ 

หรือบริษัทคุณธรรมต่างๆ มาร่วมเป็นเครือข่าย 
4.2.2 การจัดท าสมุดบันทึกความดี 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการให้จัดท าสมุดบันทึกความดี โดยปรับปรุง
ให้มีระบบการรับรองจากโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน และเริ่มทดลองใช้ในโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายกรมการศาสนา        
และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จ านวน 50 โรงเรียน จากนั้นมีการประเมินผลภายใน 3 เดือน แล้วจึง
ขยายผลและคัดเลือกเพ่ือมอบรางวัลแก่นักเรียนต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี  

   
      

 
 


