
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

     
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                    
ครั้งที ่5/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ ผลการบูรณาการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริ
มงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561” และกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการจัดกิจกรรมฯ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดังนี้            
๑) กรมการศาสนา หารือกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม          
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ร่วมกับภาคคณะสงฆ์และองค์การทางศาสนา โดยปรับรูปแบบการ            
จัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักและน้อมน าหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติ  ๒) ให้มีการประชาสัมพันธ์        
เชิญชวน และถ่ายทอดการจัดกิจกรรมในวัดและศาสนสถานต่าง ๆ เช่น โบสถ์คริสต์ หรือมัสยิด เพ่ือให้ศาสนิกชน          
จากศาสนาต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน  
 ๓.๒ การจัดท าหนังสือส่งเสริมคุณธรรมแกนกลางส าหรับทุกภาคส่วน 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานฯ โดยปัจจุบันได้จัดพิมพ์หนังสือ         
“การส่งเสริมคุณธรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” แล้ว จ านวน 2,000 เล่ม            
เพ่ือเผยแพร่แก่กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ หากหน่วยงานหรือสถานศึกษาใดประสงค์จะจัดพิมพ์       
ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์จากคิวอาร์โค้ดเพ่ือน าไปจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไปได ้
 3.3 รายงานผลการจัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อน
สังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรม ภาคกลางและภาคเหนือ 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการจัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ 
ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรม ซึ่งได้ด าเนินการจัด
ประชุมแล้ว 2 ครั้ง  โดยภาคกลางจัดเมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดราชบุรี และภาคเหนือ              
จัดเมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก ส่วนการประชุมใน ๒ ภาค ที่เหลือก าหนดไว้ดังนี้                      
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ จังหวัดขอนแก่น ๒) ภาคใต้ ระหว่างวันที ่ 
๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการฯ ขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงาน
ของจังหวัดต่าง ๆ ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์  
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 3.4 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา               
โดยจัดท าโครงการสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ ประจ าปีพุทธศักราช 2561 เพ่ืออบรม
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดนครปฐม ให้เป็นวิทยากรแกนน าคุณธรรม จ านวน 21 คน เพ่ือเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมแก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ  และเห็นชอบให้มีการขยายผลโครงการไปยังวิทยาลัยนาฎศิลป์
ต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3.5 แผนการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ(ร่าง) แผนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ และมอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้     
  ๑. มอบคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  
ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  เรื่องคุณธรรมแก่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยบูรณาการ
ท างานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ  โดยศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบที่น่าสนใจ  ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม  
  ๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงบประมาณ เพ่ือกระตุ้นให้ความส าคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆในการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
รับทราบ (ร่าง) แผนการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เพ่ือประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของประชาชนทุกภาคส่วน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การด าเนินการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อ าเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. แผนการด าเนินการคัดเลือกและการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อ าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรม 
 2. วิธีการประเมินและคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม            
ใน 3 ระดับ ได้แก่ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยแบ่งการรับผิดชอบ
ในการประสานการประเมินดังนี้ 
 2.1 ส่วนภูมิภาค  โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
ประสานและรวบรวมผลการประเมินองค์กร ชุมชน และอ าเภอคุณธรรม 
 2.2 ส่วนกลาง  โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
ประสานและรวบรวมผลการประเมินองค์กรคุณธรรม และกรมการศาสนาประสานและรวบรวมผลการประเมิน 
ชุมชนคุณธรรม 
 2.3 จั งหวัดคุณธรรม ประสานและรวบรวมผลการประเมินโดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย 
  3. มอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแจ้งเวียน
วิธีการประเมินและคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยให้ก าหนดนิยามขององค์กร 
ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินตนเอง ต้องไม่ต่ ากว่าระดับส านัก/กอง หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
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 4.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม จ านวน 2 ราย คือ 
 1. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ หรือผู้แทน      เป็นอนุกรรมการ 
 2. ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผู้แทน  เป็นอนุกรรมการ 
และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัด
คุณธรรมเพ่ิมเติม เสนอต่อประธานกรรมการฯ ลงนามต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของภาคคณะสงฆ์ 
  ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560                
เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ            
ในภาคคณะสงฆ ์รวมถึงองค์การทางศาสนาต่าง ๆ  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือเสนอ
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณาแล้ว และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้             
คณะสงฆ์ด าเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม โดยมอบหมายพระพรหมบัณฑิต กรรมการ
มหาเถรสมาคมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ ในส่วนองค์การศาสนาอื่น ๆ ที่อยู่ในการรับรองของรัฐบาล
อยู่ระหว่างขอความร่วมมือด าเนินการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

      


