
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

     
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                    
ครั้งที ่4/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

มติที่ประชุม  รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จ านวน 5 คณะ ดังนี้ 
  1. คณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่ง เสริมคุณธรรมในสังคมไทย                  
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานอนุกรรมการ  
  2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ 
  3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
  4.  คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่ง เสริมคุณธรรมในสั งคมไทย                
โดยมนีางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  เป็นประธานอนุกรรมการ 
  5. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย              
โดยมีนายอภินันท์  จันทรังษี  เป็นประธานอนุกรรมการ  

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.2559 - 2564) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑            

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในรอบปี  2560 เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1.1 จัดท าหนังสือการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วยแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้แก่ทุกภาคส่วน  

1.2  จัดงาน “สมั ชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ๔ ภาค” ได้ แก่  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดร้อยเอ็ด) ภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี) ภาคกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา) และภาคเหนือ (จังหวัด
พิจิตร) เพ่ือเป็นเวทีกลางการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ 
ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  
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  1.3 จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม
คุณธรรม” เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ 
  1.4 จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ในระดับกระทรวง จังหวัด และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่งผลให้ทุกกระทรวง และทุกจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานอิสระภาครัฐและเอกชน จัดท า
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมจ านวน 151 หน่วยงาน  
  1.5 จัดโครงการ “บันทึกความดีตามรอยพ่อ” และโครงการ “ยกย่องสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ มากขึ้น และ
มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล 
   1.6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมทางศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทาง
ในการปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมหลัก ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งส่งผลให้เกิด
องค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในทุกพ้ืนที่ของประเทศแล้ว จ านวน 18,394 แห่ง                  
 1.7 การวิเคราะห์แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงานระดับกระทรวงและระดับจังหวัด โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
 2. เป้าหมายการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 

2.1 ให้ทุกภาคส่วนมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีข้าราชการจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน และประชาชนในชุมชนไม่น้อย
กว่า 3,000 ชุมชน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ด้านคุณธรรมที่ดีด้วยกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน”  

2.2 ก าหนดให้มีการคัดเลือกและยกย่ององค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรมต้นแบบ เพ่ือเป็นหน่วยงานตัวอย่างด้านคุณธรรม  

2.3 ก าหนดการจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาค โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคสื่อมวลชน และภาค
ประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ชุมชน 
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ  

2.4 ประชาสัมพันธ์และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ในระดับกระทรวงและจังหวัด เพ่ือผลักดันและส่งเสริมให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นไป
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนราชการให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการจัดอบรมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยเน้น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้
กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เป็นการส่งเสริมความดีที่มีอยู่และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

 
 
 



- ๓ - 
  

2.5 ก ากับติดตาม และส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เช่น มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน มีภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรม       
เพ่ิมมากข้ึน การส่งเสริมให้เครือข่ายได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ชุมชนอ่ืนได้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน      
ทุกกระทรวง ทุกจังหวัด ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน เป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมของอาเซียนและของโลก 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ขอความร่วมมือภาคคณะสงฆ์ร่วมขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่ ง เสริ มคุณธรรมแห่ งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ .2559 - 2564) ด้ วยกระบวนการสร้ า ง                      
“สังคมคุณธรรม” โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ เสนอต่อมหาเถรสมาคม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคคณะสงฆ์ขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม  และร่วมรณรงค์ให้คนไทยเป็นมนุษย์                   
ที่สมบูรณด์้วยคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

3.3 ฐานข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบการจัดท าฐานข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมของภาคส่วน

ต่าง ๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้รวบรวมจากทุกหน่วยงาน            
น า ม า จั ด แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ  
http://nmpc.dra.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 162 หลักสูตร รวม 62 หน่วยงาน   
2. ฐานข้อมูลวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน  842 รูป/คน รวม 41 หน่วยงาน  
3. ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 155 แห่ง รวม 36 หน่วยงาน    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม               
เพื่อประกาศยกย่องปีงบประมาณ 2561 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี้  
 1. ปรับแก้ตามความเห็นที่ประชุม และแจ้งเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน 
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรมแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือ
ใช้ในการประเมินคัดเลือกและให้มีการประกาศยกย่องในปีงบประมาณ 2561 
 2. จัดท าแผนการด าเนินงานและระยะเวลาที่จะด าเนินการคัดเลือกและ
ประกาศยกย่อง เสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งต่อไป 
 4.2 ความก้าวหน้าการจัดท าหนังสือส่งเสริมคุณธรรมแกนกลางส าหรับทุกภาคส่วน 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือการส่งเสริม
คุณธรรมแกนกลางส าหรับทุกภาคส่วน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตรวจทานแก้ไขค าผิดในหนังสือให้ถูกต้องก่อนเข้ากระบวนการจัดพิมพ์ 
 2. รูปภาพภายในเล่มปรับให้มีความเหมาะสมและน่าสนใจ 
 3. เผยแพร่หนังสือผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้        
เช่น e-book หรือ qr-code และให้ลิขสิทธิ์เผยแพร่โดยอนุญาตให้หน่วยงานที่สนใจสามารถจัดพิมพ์เพ่ือ
เผยแพร่เพิ่มเติมได้ 
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 4.3 การจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” ใน ๔ ภาคทั่วประเทศ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” ใน ๔ ภาคท่ัวประเทศ ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
  4.4 กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 
  มติที่ประชุม   
  1. เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และมอบ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมหารือเพ่ือปรับชื่อธีมของงานให้สั้นกระชับและจดจ าง่าย และน าเสนอ    
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 
  2. มอบหมายพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ และนางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 พลเอก ศรุต  นาควัชระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม             
เป็นต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดท า 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมส าหรับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์  เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้าน 
จริยศาสตร์  เป็นเครื่องมือและขยายผลการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม                  
แก่สังคมไทยต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดังนี้ 
 1. กรมการศาสนา รับผิดชอบโครงการและงบประมาณ 
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดเตรียมผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม            
แก่เยาวชนและครอบครัว  สนับสนุนด้านองค์ความรู้ 
 4. ศูนยย์วพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ร่วมสนับสนุนวิทยากร 

 
      

 
 


