
 
 

สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558  

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 

     
 

กรรมการผู้มาประชุม 
 1. พลเอก  ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  ประธานกรรมการ 
  รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 

 ๒. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม    

 ๓. นางผานิตย์  มีสุนทร รองประธานกรรมการคนที่ 2 
  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. นายวิทัศน์  เตชะบุญ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 5. นางอุษา  หงส์กาญจนกุล กรรมการ 
  ผู้ตรวจราชการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๖. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 7. ศาสตราจารย์อภินันท์  โปษยานนท์ กรรมการ 
  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
 ๘. นายยงยศ  ธรรมวุฒิ กรรมการ 
  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ที่ปรึกษาระดับกระทรวง) 
  แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๙. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๐. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๑. นายด ารง  พุฒตาล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๒. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๓. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔. พลเอก ศรุต  นาควัชระ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๕. นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๖. นายกฤษศญพงษ์  ศิริ เลขานุการ 
   อธิบดีกรมการศาสนา



 

   ๑๗. นายสุเทพ  เกษมพรมณี ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รองอธิบดีกรมการศาสนา 
   ๑๘. นางศรีนวล  ลภักิตโร ผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
        1. พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม)          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3. นายอรุณ บุญชม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ประธานกรรมการ (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี)  กล่าวเปิด
การประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และแจ้งว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   2.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ที่ประชุมรับทราบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยระเบียบดังกล่าว           
ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้ 3 ส่วน คือ (1) กรรมการโดยต าแหน่ง 8 คน มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 10 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี                
(3) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

2.2 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ชุดปัจจุบัน  

    ที่ประชุมรับทราบค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และรับทราบรายนามคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน จ านวน 10 รูป/คน ทั้งนี้ ประธานได้มอบฝ่ายเลขาฯ ประสานกรรมการที่มาจากส่วน
ราชการให้แต่งตั้งผู้แทนหลักและผู้แทนส ารองในการเข้าประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

   2.3 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
   ที่ประชุมรับทราบอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ               
โดยมีรายละเอียดคือ (1) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อครม.เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทย (2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย (3) เสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมฯ            
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติ (4) ประสานนโยบายและแผนเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการ (๖) ก าหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย (7) ก าหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ (๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา



 

สอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย (๑๐) ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

   2.4 การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน  
   ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน และมีความเห็นให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติและขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 

2.5 การวิเคราะห์แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและบทบาท
ของหน่วยงาน/องค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรมเพื่อประกอบการยกร่างแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

   ที่ประชุมรับทราบแนวคิดและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมคุณธรรมจาก
แผนระดับชาติของหน่วยงานต่างๆ ที่ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการยกร่างแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  กรอบการจัดท าร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑                      
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการจัดท าร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และมอบฝ่ายเลขาฯ ปรับในประเด็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร และ
การก าหนดให้มีค่านิยมร่วมกันของคนไทยในหลักการ โดยให้ประสานกับคณะกรรมการเพ่ือส่งความคิดเห็น         
เพ่ิมเติมในการจัดท ากรอบฯ ภายใน 20 วัน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

๓.๒ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

3.2.1 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างค าสั่งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน และ
อธิบดีกรมการศาสนาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

3.2.2 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน
สังคมไทย 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริม

คุณธรรมในสังคมไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน และอธิบดีกรมการศาสนา              
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการประสานกับกรรมการแต่ละท่านให้เสนอชื่อ
อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมในคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ภายใน 20 วัน  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 

      


