
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม 

     
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 จ านวน 15 หน้า ซึ่งได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ของจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบและหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
ที่ประชุมรับทราบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติของจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ ๔ จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพัทลุง จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ประกอบด้วยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
จ านวน ๑๕ หน่วยงาน รายละเอียดตามสรุปผลการด าเนินงานแนบท้าย 

๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติชุดใหม่ จ านวน 10 รูป/คน
  ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระ เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ            
แต่งตั้งแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2560  จ านวน 10 รูป/คน  ดังนี้  1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)             
2) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน  ธมฺมสากิโย)  3) นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  4) พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์                      
5) พลเอก ศรุต  นาควัชระ  6) นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว  7) นายอรุณ  บุญชม  8) มุขนายก ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์                        
9) นายปานชัย  สิงห์สัจเทพ  10) นางพงษ์ทิพย์  เทศะภู 

3.3 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ได้เสนอต่อ
  คณะรัฐมนตรี  (เรื่องสืบเนื่อง) 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ             
ในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมแก่ทุกภาคส่วน และได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ 
รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น าเสนอสาระส าคัญของการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
ตามนโยบายของรัฐบาล ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 14  เมษายน 
2560 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้และตระหนักในการร่วมขับเคลื่อนอย่างกว้างขวาง 

3.4 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.2559 - 2564)  (เรื่องสืบเนื่อง) 
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม               

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2559 - 2564)  ของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ สรุปจ านวน 11๒ หน่วยงาน 
ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง 15 กระทรวง ระดับจังหวัด 49 จังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ 48 หน่วยงาน  



- ๒ - 
  
 

3.5 รายงานความก้าวหน้าการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์คุณธรรม 4 ประการ 
 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” (เรื่องสืบเนื่อง)  

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์คุณธรรม                          
4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ได้แก่ การจัดโครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริม                
คุณธรรม และประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”                       
และการจัดท าสมุดบันทึกความดี โดยน าร่องใช้ในโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 50 แห่ง   

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการจัดประเภท
และก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจังหวัด องค์กร หรือหน่วยงานคุณธรรม เพ่ือประกาศให้เป็นหน่วยงาน
คุณธรรมต้นแบบต่อไป ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และขยายผลคุณธรรม 4 ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา” สู่การปฏิบัติ 

3.6 รายงานผลการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของภาคส่วน

ต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ (1) รายงานผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  พุทธศักราช  2560 (๒) รายงานผลการเยี่ยมชมชุมชน
คุณธรรมย่านกะดีจีน ส่งเสริมชุมชนคุณธรรมศาสนิกสัมพันธ์  (๓) รายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ  
“รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ จังหวัดพิจิตร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 การจัดท าหนังสือส่งเสริมคุณธรรมแกนกลางส าหรับทุกภาคส่วน 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการส่งเอกสารแจ้งเวียน          
ให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพ่ิมเติมในเอกสาร 
“การส่งเสริมคุณธรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยส่งผลการพิจารณาให้              
ฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพ่ือรวบรวมและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนด าเนินการ          
จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี  

   
      

 
 


