
สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 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.  พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รองประธานกรรมการคนที่ 3  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษย์  
 5.  นายไมตรี  อินทุสุต กรรมการ  
  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 6. นางสาวพรพรรณ  เดชะพหุล กรรมการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 7. ศาสตราจารย์อภินันท์   โปษยานนท์ กรรมการ 
  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
 8. นางสาวสุชาฎา   วรินทร์เวช    กรรมการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  9.   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   10. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   11. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑2. พลเอก ศรุต  นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑3. นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑4. นายกฤษศญพงษ์  ศิริ เลขานุการ 
    อธิบดีกรมการศาสนา 
 ๑5. นางพิมพ์กาญจน์  ชัยจิตร์สกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

      รองอธิบดีกรมการศาสนา 
   ๑6. นางศรีนวล  ลภักิตโร ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 



 
   17. นายสิน  สื่อสวน ผู้ช่วยเลขานุการ  
                      ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (ตามมติการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 

      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559) 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
  1. พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์  เขมงฺกโร)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2  พระพรหมดิลก (เอ้ือน  หาสธมฺโม)         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
  3. นายด ารง  พุฒตาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4. นายอรุณ  บุญชม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  5. นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 เลขานุการ (นายกฤษศญพงษ์  ศิริ  อธิบดีกรมการศาสนา)  แจ้งที่ประชุมทราบ         

เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธาน 
รองประธาน และกรรมการ มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศไว้ 
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการฯ ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๘ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ              
ครั้ งที่  1/๒๕๕9 เมื่อวันที่  14 มีนาคม ๒๕๕9 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ                    
แจ้งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานความก้าวหน้าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1   
 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

   ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1            
(พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559            
และฝ่ายเลขานุการฯ จะด าเนินการวางแผนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป 
   3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 
   ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘   
โดยมกี าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม 1 (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพ่ือสร้างการ
รับรู้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และที่ประชุมได้มอบหมายพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ เป็นผู้แทน
ในการประสานงานกับศูนย์คุณธรรมและก ากับดูแลการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้พิจารณา
เรื่องรูปแบบการจัดงาน ผลที่ได้รับ และงบประมาณในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
   4.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริม
   คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
   ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
   ๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ได้บูรณาการ 
การท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายใต้นโยบายของรัฐบาล และการก ากับติดตามของคณะอนุกรรมการฯ           
ท าให้ในปีนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศเป็นจ านวนมาก 
   ๒. ความร่วมมือในการเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”             
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และจะด าเนินการประชาสัมพันธ์เปิดตัวตามแผนต่อไป 
   ๓. แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา             
เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มากข้ึน  
   ๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
พุทธศักราช 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2559 มียุทธศาสตร์ในการท างานคือบูรณาการ           
การท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานกระทรวง กรม เป็นผู้น าจัดกิจกรรมตามวัดต่างๆ  
   ๕. การส่งเสริมเครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพส าหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ ได้เห็นชอบร่างค าสั่ง
คณะท างานส่งเสริมเครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพส าหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องสังฆทาน  
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานดังกล่าว โดยให้น ามาผนวก        
เข้ากับยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 

4.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1   
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน และเห็นชอบให้พิจารณาคณะท างานขับเคลื่อน

แผนแม่บทฯ ด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
4.3 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่ประชุมรับทราบและมีมติ ให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าร่างพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็น หากมีนัยส าคัญขอให้ปรับไปใหม่  เพื่อให้เกิดความรอบคอบและมีน้ าหนักมากข้ึน 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 - 2564 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2560 - 2564 และมอบศูนย์คุณธรรมปรับแก้ไขเป้าหมายการปลูกฝังคุณธรรมส าคัญให้เหลือ 4 เรื่อง             
คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมขยายความคุณธรรมแต่ละเรื่องให้มีความชัดเจน และน าเวียนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ก าหนดระยะเวลาภายใน 20 วัน หลังจากการประชุม 
   ๕.๒ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 ดังนี้ 
   1. เห็นชอบหลักการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ           
โดยเชิญองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ เข้าร่วม และมีการขยายผลให้ทุกภาคส่วนรับรู้ ซึ่งต้องมี
แผนการด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับสมัยใหม่และเป็นที่น่าสนใจ 



 
   2. เห็นชอบให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
   3. เห็นชอบหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการก ากับและติดตามคุณธรรมในสังคมไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม              
เป็นประธานอนุกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติม จ านวน 3 คณะ ดังนี้ 
   3.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                   
มีพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ให้เป็นรูปธรรม  
  3.2 คณะอนุกรรมการวิชาการ มีดร. ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ ท าหน้าที่จัดเตรียมองค์ความรู้ หลักสูตรฝึกอบรม และ
ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทฯ  
  3.3 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มีนายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ทั้งระบบ  
   4. มอบประธานอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ พิจารณาอ านาจหน้าที่และเสนอรายชื่อ            
คณะอนุกรรมการ โดยพิจารณาจ านวนตามความเหมาะสม และแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือด าเนินการแจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นชอบจึงจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  
   5. มอบพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พิจารณาหน่วยงานในร่างค าสั่งคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมสื่อโฆษณาที่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย และร่างค าสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนชุมชน 
องค์กร และหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ตามวาระที่ 5.3 - 5.4 ให้อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้ด าเนินการอย่างรอบคอบและม่ันคง มีความน่าสนใจ ใช้สื่อสมัยใหม่
ให้เกิดประโยชน์และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   
      


