
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

     
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ของภาคคณะสงฆ์ โดยได้ 
ขอความร่วมมือเจ้าคณะจังหวัดและผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                    
ครั้งที ่2/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการบูรณาการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม  
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ๒๘  กรกฎาคม 2561 

มติที่ประชุม   รับทราบผลการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคคณะสงฆ์ ส่วนราชการทุกกระทรวง หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ ง และได้สรุปผลการด าเนินงานเสนอในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   

 ๓.๒ การแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 

มติที่ประชุม  รับทราบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยมีสาระที่ส าคัญ ดังนี้   

“ให้อธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการศาสนา
คนหนึ่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้กรมการศาสนาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”   
 3.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม  รับทราบค าสั่ งแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการและผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รายละเอียด
ตามค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 3/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

 



- ๒ - 
  
 3.4 การด าเนินการถอดบทเรียนจากกรณีเหตุการณ์ช่วยเหลือ 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ใน
ถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 มติที่ประชุม   รับทราบผลการด าเนินงานการถอดบทเรียนจากกรณีเหตุการณ์
ช่วยเหลือ 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ต่อกรณีการลงพ้ืนที่ด าเนินการสัมภาษณ์และถอดบทเรียนทีมนักฟุตบอลและโค้ชติดในถ้ าหลวง - ขุนน้ านาง
นอน ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ าหลวง  
จังหวัดเชียงราย โดยต้องตรวจสอบประเด็นที่จะสัมภาษณ์และคัดกรองการผลิตสื่อที่ไม่ขัดต่อสิทธิประโยชน์ 
และการคุ้มครองที่ทีมนักฟุตบอลและโค้ชควรได้รับ  ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการถอดบทเรียนจากกรณีดังกล่าว 
สามารถอ้างอิงข้อมูลจากจดหมายเหตุที่บันทึกเหตุการณ์และภาพประวัติศาสตร์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม 
ได้จัดท าโดยรวบรวมข้อมูลและมีการสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบด้านอยู่แล้ว   

 3.5 การจัดท าหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมน าไทยพัฒนา” โดยคณะอนุกรรมการ 
ด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 

มติที่ประชุม   รับทราบการจัดท าหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมน าไทยพัฒนา” 
และ“หลักสูตรสมาธิส าหรับประชาชน”  ซึ่งได้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจัดท าร่างหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม
น าไทยพัฒนาแล้ว และจะทดลองใช้ในวิทยาลัยนาฏศิลป  ๑๒  แห่งทั่วประเทศ ส าหรับหลักสูตร “สมาธิส าหรับ
ประชาชน” อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรดังกล่าว   

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นควรขอความร่วมมือส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามภารกิจ
ของหน่วยงาน คือการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นรากฐานของการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร โดยมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือถึงส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อประสานงานการด าเนินงานดังกล่าวต่อไป 

 3.6 การคัดเลือกชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม  โดยคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม 

มติที่ประชุม   รับทราบผลการด าเนินการคัดเลือกชุมชน องค์กร อ าเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม ซึ่งข้อมูลการประเมินตนเองของชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
และมีจ านวนมาก โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ มอบให้ฝ่ายเลขาพิจารณาหาแนวทางเพ่ือตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ละเอียด ถูกต้อง น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ก่อนจะประกาศยกย่องในโอกาสต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 การประชาสัมพันธ์คุณธรรมในสังคมไทยตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบกลยุทธ์การสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้เลือกค า 
ที่ใช้สื่อสารให้เหมาะสมและมีความหมายด้านบวก และมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ 
ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561  
ซึ่งจะเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. 
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 2. บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ลงในกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส านักงบประมาณ  

   4.2 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 1. แผนการด าเนินการขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปี 2562  
โดยให้มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ในภาคส่วนต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน 
เ รี ย น รู้ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
 2. การแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  โดยปรับอนุกรรมการฯ ที่ ไปท างานการเมือง 
และที่มีภารกิจมากออก รวม 6 คน และแต่งตั้งอนุกรรมการใหม ่จ านวน  5  คน 

 4.3 การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
มติที่ประชุม   รับทราบข้อเสนอและแนวทางการด าเนินงานของอนุกรรมการ

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 ซึ่งขอให้ปรับคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทยในศตวรรษที่  21 ตามที่
คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ก าหนดไว้ ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการดังนี ้

1. คณะกรรมการยินดีให้ความร่วมมือบูรณาการและประสานการท างานกับ
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม  
และมอบฝ่ายเลขานุการฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประสานงาน 
กับหน่ วยงานภาคี เครื อข่ ายด้ านการส่ งเสริมคุณธรรมทุกภาคส่ วน  โดยในอนาคตอาจมี การรวบรวม 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง 

2. เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา” ต่อไปในช่วงระยะเวลานี้ เนื่องจากมีความครอบคลุมที่เหมาะสมและเริ่มเป็นที่จดจ าแล้ว โดยจะเน้น
สร้างความเข้าใจและขยายความเรื่องของความรับผิดชอบใน “วินัย” และเรื่องของจิตสาธารณะใน “จิตอาสา”  
ให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  การปรับคุณธรรมตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ต่อไปในอนาคต 
 4.4 การขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลโดยสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล  
โดยสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล 

มติที่ประชุม   รับทราบข้อเสนอและแนวทางการด าเนินงานของสมาคมภาคี
เครือข่ายธรรมาภิบาล และมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประสานเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกันต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  การเสนอของบประมาณในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายเลขานุการฯ  จัดท ากรอบงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือจะได้น ามติที่ประชุมเสนอต่อ 
ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป   

      


