สรุปมติและสาระสาคัญจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
มติ ที่ ประชุ ม รั บรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ มคุ ณธรรมแห่ งชาติ
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จานวน 15 หน้า ซึ่งได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้ าวหน้ าการขับเคลื่อนแผนแม่ บทส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2559 - 2564)
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติของกระทรวง จังหวัด องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และการจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ของภาคส่ ว นต่าง ๆ ทั้ งนี้ ได้ตั้ง เป้ าหมายการขับเคลื่ อ นแผนแม่บทฯ ปี 2561 ให้ ห น่ว ยงานและชุมชน
มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาที่ชัดเจนนาสู่การปฏิบัติ เป้าหมายมีข้าราชการไม่น้อย
กว่า 1 ล้านคน และประชาชนในชุมชนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชุมชน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมที่ดี
ด้วยกระบวนการระเบิดจากข้างใน พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกและยกย่ องชุมชนองค์กร และหน่วยงานคุณธรรม
ต้นแบบในระดับประเทศ
๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการจั ดทาสื่อประชาสั มพันธ์ รณรงค์คุณธรรม 4 ประการ
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
มติ ที่ประชุม รับทราบผลการจัดโครงการยกย่องสื่ อโฆษณาประชาสั มพันธ์และ
การประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ได้รับการคัดเลือก 22 เรื่อง
จาก 56 เรื่ อง รั บโล่ ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวั ลจากนายกรัฐมนตรี และโครงการบันทึกความดีตามรอยพ่อ
มีนักเรียนที่บันทึกดีเด่น จานวน 123 คน จาก 42 โรงเรียน และการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรม ได้รับการ
คัดเลือก 9 โรงเรียน จาก 22 โรงเรียน รับโล่และเกียรติบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
โดยจัดพิธีมอบเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
3.3 หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กชุ ม ชน องค์ ก ร หน่ ว ยงานและจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม
เพื่อประกาศยกย่องปีงบประมาณ 2561 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2560
มติ ที่ประชุม รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลื อกชุมชน องค์กร
หน่ ว ยงานและจั งหวัดคุณธรรม เพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์การคัดเลื อกชุมชน องค์กร หน่ว ยงานและจังหวัด
คุณธรรม พร้อมทั้งคัดเลือกหน่วยงานตัวอย่างประกาศยกย่องเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในปีงบประมาณ 2561
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดทาแผนการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด/ภูมิภาคต่าง ๆ
นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

-๒ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาหนังสือส่งเสริมคุณธรรมแกนกลางสาหรับทุกภาคส่วน
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปรับแก้หนังสือ
ส่งเสริมคุณธรรมแกนกลางสาหรับทุกภาคส่วน เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้มีภาษาที่อ่านง่ายเพื่อที่คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทุกคน พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาภายในระยะเวลา
30 วัน หลังจากการประชุม ก่อนดาเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนนาไปใช้ในหน่วยงานต่อไป
4.2 การปรับปรุงคาสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการดังนี้
1. ปรั บ ปรุงค าสั่ ง คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่ ง เสริ มคุณ ธรรม
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จานวน ๔ คณะ ได้แก่
1.1 คณะอนุกรรมการกากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
1.3 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
1.4 คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
โดยกาหนดให้คณะอนุกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งอีกได้
2. ประสานกับคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยแจ้งรายชื่อ
พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาต่อฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 10 วัน หลังจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
การจั ด เวทีประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริ มคุณ ธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ในส่วนภูมิภาค 4 ภาค
มติที่ประชุม มอบกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วางแผนการ
จัดเวทีประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ในส่วนภูมิภาค 4 ภาค และเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งต่อไป

