
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
     

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกรรมการฯ กล่าวชื่นชมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เมื่อวันที่  
24 - 25 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้นิมนต์เครือข่ายภาคคณะสงฆ์ จ านวน 250 รูป น าโดย 
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย  ซึ่งได้พูดคุยและหารือนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม  
การด าเนินงานดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์หลายมิติทั้งด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการท างานเชิงเครือข่าย
โดยเฉพาะภาคคณะสงฆ์  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับงานด้านส่งเสริมคุณธรรม  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                    
ครั้งที ่3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
 มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
  1. ค าสั่ งคณะกรรมการส่ ง เสริมคุณธรรมแห่ งชาติ  ที่  5/2561 ลงวันที่  
27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ซึ่งได้ปรับปรุงองค์ประกอบของอนุกรรมการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน 
 2. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจ าปี งบประมาณ 2561  ซึ่ งมีหน่ วยงานรายงานแล้ ว  จ านวน 17 กระทรวง  69 จั งหวัด  
และ 21 หน่วยงาน/องค์กรอิสระ  และมีหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 แล้ว
จ านวน 15 กระทรวง 47 จังหวัด และ 10 หน่วยงาน/องค์กรอิสระ 
 3. การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค ประจ าปีงบประมาณ 2562   
ซึ่งได้ด าเนินการในภาคเหนือแล้ว โดยจัดงานระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมวรรณกลาง 
สถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานภาคี  17 จังหวัด โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน  
และมอบนโยบาย มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ จ านวน ๑,๙๐๕ คน และร่วมจัดแสดงผลงาน
การส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๖๔ หน่วยงาน/บูธ  และมีก าหนดจัดงานในภาคต่อไปดังนี้ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับหน่วยงานภาคี  ๒๐ จังหวัด 
  ภาคกลาง ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ  สนามกีฬา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๒๖ จังหวัด 
  ภาคใต้  ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงละครองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๑๔ จังหวัด 
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 4. การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด สร้างวิทยากร 
แกนน าส่งเสริมคุณธรรม โดยด าเนินการจัดงานในภาคเหนือแล้วระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรม สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปาจังหวัดสุโขทัย  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 
๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี   และมีก าหนดจัดงานในภาคกลาง  
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 
ภาคใต ้ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามล าดับ 
 5. การจัดโครงการ “อบรมวิทยากรแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2559 - 2564)” กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
ระดับจั งหวัดและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ในการขับ เคลื่ อนแผนแม่บทส่ ง เสริมคุณธรรมแห่ งชาติ  
ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหลักสูตรและวางแผนกระบวนการในการจัดอบรม 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม  มอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการเร่งรัดติดตาม
กระทรวงจังหวัด และหน่วยงาน ที่ยังไม่จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
และประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 ๓.๒  ก า ร คั ด เ ลื อ ก ชุ ม ช น  อ ง ค์ ก ร  อ า เ ภ อ  แ ล ะ จั ง ห วั ด คุ ณ ธ ร ร ม  
โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม 
 มติที่ประชุม   รับทราบผลการประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม  
ในภาพรวมทั้งประเทศ รวมจ านวน 35,918 แห่ง  ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะมีการจัดประชุมสัมมนาการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง นอกจากนี้ ได้เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาผลการประเมินองค์กรอิสระและองค์กรภาคเอกชนในส่วนกลาง 

 3.3 การประชาสัมพันธ์คุณธรรมในสังคมไทยตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 มติที่ประชุม   รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา จ านวน 9,811,900 บาท ส าหรับปีงบประมาณ 2563 ได้บรรจุแผนการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส านักงบประมาณ จ านวน 99,771,064 บาท  และได้เสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณารูปแบบของโลโก้คุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมได้” และสปอตโฆษณา 4 คุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา จ านวน 4 เรื่อง  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยด าเนินการจัดท าสปอตโฆษณาต่อไปได้ และรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ  
ไปปรับรูปแบบและเนื้อหาให้มีความเหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 3.4 การด าเนินการตามหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมน าไทยพัฒนา” 
โดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 มติที่ประชุม    รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ 
การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่งได้วางแผนการจัดท าหลักสูตร “สมาธิส าหรับประชาชน” โดยแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตรดังกล่าวแล้ว  และได้จัดท าหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมน าไทยพัฒนา” 
โดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป ๔ ภาคท่ัวประเทศแล้ว ดังนี้ 
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 1. วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 - ๑๐ มกราคม 2562 
 ๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 
 ๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 
 ๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562  

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม ขอความร่วมมือให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
น าหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมน าไทยพัฒนา” ขยายผลในสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีเ่ป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระดับท้องถิ่น   

 3.5 งบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มติที่ประชุม    รับทราบกรอบงบประมาณในการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งได้เสนอขอส านักงบประมาณเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 145,993,400 บาท  ส าหรับส่วนราชการ
ระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เสนอต่อส านักงบประมาณ  
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม   
 1. งบประมาณในมิติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ควรเป็นงบ 

เชิงบูรณาการอย่างแท้จริงเพ่ือให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคราชการและเอกชนสามารถท างานได้  
 2. คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ควรมี

แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 กรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
 มติที่ประชุม    
 1. เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ทั้งนี้  
ให้น าข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาชื่อแนวคิดหลักของงาน โดยเน้นสาระส าคัญคือการมองไปข้างหน้า 
 2. มอบหมายพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา  
ในคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
 3. เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันของสังคมไทย  
ให้รัฐบาลประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สร้างสังคมแห่งความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 4.  ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
ในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 

      


