
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562  เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ท าเนียบรัฐบาล 

     
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 กรรมการและเลขานุการ (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
และคณะอนุกรรมการทุกคณะ ของนางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม  และ  
2) การครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 
ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  31  มกราคม  2562    
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                    
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  31  มกราคม  2562    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
2562 โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
 มติที่ประชุม รับทราบผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2559 - 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี  2561
ของกระทรวง จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ได้แก่ 1) จ านวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2) จ านวนหน่วยงาน 
ที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3) จ านวนหน่วยงานที่ให้ความส าคัญ
สนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ 4) จ านวนบุคลากรและ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 มากกว่าร้อยละ 10  ส าหรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี 2562 นั้น 
กระทรวง จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ไดจ้ัดท าแล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผน 
 2. แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในปี  2562 เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรโดยน าตัวชี้วัดในการประเมินองค์กรคุณธรรม 9 ขั้นตอน มาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 3. บูรณาการการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้น าหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ตามมาตรา 14  
มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
 ๓.๒ รายงานผลการคั ดเลื อกชุมชน องค์ กร อ าเภอ และจั งหวัดคุณธรรม  
โดย  คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม  
 มติที่ประชุม   รับทราบผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กร ชุมชน อ าเภอ 
และจังหวัดอยู่ระหว่างทบทวนผลการประเมินตนเองตามคู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ าเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม และเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
และรายงานผลที่ได้ไปยังกรมการศาสนา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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 3.3 รายงานผลการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 มติที่ประชุม   รับทราบผลการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  
12 - 18 พฤษภาคม 2562 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  
 3.4 รายงานผลการขยายผลวิทยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรม (พี่สอนน้อง)               
โดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย   
 มติที่ประชุม    รับทราบผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมวิทยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรม 
(พ่ีสอนน้อง) ซึ่งมีการขยายผลสู่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรมละครเวที “รวมใจวัยฝัน 
รังสรรค์คุณธรรม” เพ่ือน าเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการพ้ืนฐานของคุณธรรม สอดแทรกคุณธรรม 
“วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา” สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าการใดพึงกระท าหรือพึงละเว้น  
 3.5 รายงานความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม   
คุณธรรมแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 มติที่ประชุม    รับทราบความก้าวหน้าการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม  
4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้สนับสนุน
งบประมาณ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  
  3.6 การเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดย ศูนย์คุณธรรม  
(องค์การมหาชน) 

 มติที่ประชุม    รับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  
ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” มีก าหนดจัดระหว่างวันที่ 
2 - 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   และมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
พิจารณาปรับแนวคิดการจัดงานตามข้อเสนอแนะ เพ่ือไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างค าว่า 10 ทศวรรษ  
กับการจัดงานครั้งที่ 10 เนื่องจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีการจัดงานมานานมากกว่า 10 ปี  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ของคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย นับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
อีกจ านวน 4 คณะ ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละคณะ 
และรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอย่างครบถ้วนแล้ว  
 ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงองค์ประกอบตัวบุคคลในคณะอนุกรรมการ 
ต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมและจัดท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในรัฐบาลใหม ่
 4.2 รายงานการศึกษา “การเสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก”  
 มติที่ประชุม    เห็นชอบมอบกระทรวงวัฒนธรรมน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ไปศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย และพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 

      


