สรุปมติและสาระสาคัญจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการ (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 2 เรื่ อง ได้แก่ 1) การลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ
และคณะอนุ กรรมการทุกคณะ ของนางฉวีรั ตน์ เกษตรสุ นทร อดีตผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรม และ
2) การครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 รูป/คน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
มติที่ประชุม รั บรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ มคุ ณธรรมแห่ งชาติ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ
2562 โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
มติที่ประชุม รับทราบผลการขับ เคลื่ อนแผนแม่ บทส่ งเสริ มคุณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2559 - 2564) สรุปได้ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี 2561
ของกระทรวง จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ได้แก่ 1) จานวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2) จานวนหน่วยงาน
ที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3) จานวนหน่วยงานที่ให้ความสาคัญ
สนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 4) จานวนบุคลากรและ
ประชาชนที่เข้าร่ว มกิจ กรรมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม
เพิ่มขึ้น จากปี 2560 มากกว่าร้ อยละ 10 สาหรับ แผนปฏิบัติการส่ งเสริมคุณธรรม ประจาปี 2562 นั้น
กระทรวง จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทาแล้วและอยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผน
2. แนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในปี 2562 เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรโดยนาตัวชี้วัดในการประเมินองค์กรคุณธรรม 9 ขั้นตอน มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. บูรณาการการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
กับ แผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม คุ ณธรรมแห่ งชาติ โดยให้ น าหลั กเกณฑ์ การจัดท าประมวลจริยธรรม ตามมาตรา 14
มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๓.๒ รายงานผลการคั ด เลื อ กชุ ม ชน องค์ ก ร อ าเภอ และจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม
โดย คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ ปัจจุบัน องค์กร ชุมชน อาเภอ
และจังหวัดอยู่ระหว่างทบทวนผลการประเมินตนเองตามคู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม และเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และรายงานผลที่ได้ไปยังกรมการศาสนา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-๒3.3 รายงานผลการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยคณะอนุกรรมการกากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
มติที่ประชุม
รั บทราบผลการจั ดกิ จกรรมทางพระพุ ทธศาสนา ซึ่ งจั ดขึ้ นระหว่ างวั นที่
12 - 18 พฤษภาคม 2562 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
3.4 รายงานผลการขยายผลวิท ยากรแกนน าส่ งเสริ ม คุณ ธรรม (พี่ส อนน้อ ง)
โดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมวิทยากรแกนนาส่งเสริมคุณธรรม
(พี่สอนน้อง) ซึ่งมีการขยายผลสู่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรมละครเวที “รวมใจวัยฝัน
รังสรรค์คุณธรรม” เพื่อนาเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการพื้นฐานของคุณธรรม สอดแทรกคุณธรรม
“วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา” สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าการใดพึงกระทาหรือพึงละเว้น
3.5 รายงานความก้าวหน้ าการประชาสัมพั นธ์ การขั บเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการจัดทาสื่ อประชาสั มพันธ์ ส่ งเสริม คุณธรรม
4 ประการ “พอเพีย ง วินั ย สุ จ ริ ต จิ ตอาสา” โดยกองทุนพัฒ นาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ ส นับสนุน
งบประมาณ จานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
3.6 การเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการเตรี ยมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” มีกาหนดจัดระหว่างวันที่
2 - 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย และมอบศู นย์ คุ ณธรรม (องค์ การมหาชน)
พิจ ารณาปรั บแนวคิดการจัดงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิ ดระหว่างคาว่า 10 ทศวรรษ
กับการจัดงานครั้งที่ 10 เนื่องจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีการจัดงานมานานมากกว่า 10 ปี
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การทบทวนความจาเป็นในการมีอยู่ของคณะอนุก รรมการกากับติดตามการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กคณะอนุ ก รรมการกากั บ ติด ตามการส่ ง เสริ ม
คุณ ธรรมในสั ง คมไทย นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 มิ ถุ นายน 2562 เป็ น ต้น ไป เนื่ องจากคณะอนุ กรรมการต่า ง ๆ
อีก จ านวน 4 คณะ ได้ ขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ต ามอานาจหน้ า ที่ ของแต่ ล ะคณะ
และรายงานผลการดาเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอย่างครบถ้วนแล้ว
ทั้ ง นี้ มอบฝ่ า ยเลขานุ ก าร ปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบตั ว บุ ค คลในคณะอนุ ก รรมการ
ต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมและจัดทาความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในรัฐบาลใหม่
4.2 รายงานการศึกษา “การเสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก”
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบกระทรวงวัฒนธรรมนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

