
 
 

สรุปมติและสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐  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. ว่าที่ ร.ต. ศรัณย์  สมานพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3  
  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษย์  
 5. ว่าที่ ร.ต. ศรัณย์  สมานพันธ์ กรรมการ  
  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 6. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 7. ศาสตราจารย์อภินันท์  โปษยานนท์ กรรมการ 
  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
       8. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช    กรรมการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  9. พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์  เขมงฺกโร)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   10. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   11. พลเอก ศรุต  นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑2. นายอรุณ  บุญชม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑3. นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑4. นายกฤษศญพงษ์  ศิริ เลขานุการ 
   อธิบดีกรมการศาสนา



 
 

 ๑5. นายสุเทพ  เกษมพรมณี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

     รองอธิบดีกรมการศาสนา 
   ๑6. นางศรีนวล  ลภักิตโร ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
  1. พระพรหมดิลก (เอ้ือน  หาสธมฺโม)         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
  3. นายด ารง  พุฒตาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  5. นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ประธานกรรมการ (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี)  กล่าวเปิด
การประชุม และกล่าวชื่นชมผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ โดยขอให้ทุกฝ่ายผนึกก าลังร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ร่วมกันทุกศาสนา เพ่ือเสริมสร้างให้คนมีคุณธรรม 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ              
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ จ านวน           
1 ท่าน แจ้งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คือ หน้า 17 ข้อ 3 บรรทัดที่ 2 Area-based แก้เป็น “ในรูปแบบที่ใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน” และข้อ 4 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า “ในลักษณะเรื่องคุณธรรม” เปลี่ยนเป็น “ตรวจสอบดูแลการ
ปฏิบัติงานทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์” 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 
   ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
   แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
   ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ได้มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนหลักและผู้แทนส ารองในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
   2. มีค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 
๒ คณะ คือ (1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และ (2) คณะอนุกรรมการ 
ก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
   3. คณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนแม่บทฯ           
และจัดประชุมยกร่างแผนแม่บทฯ โดยด าเนินการการตรวจสอบข้อมูลและให้ความเห็นการจัดท าร่างแผนแม่บทฯ 
เสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
   รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย และคณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
   ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 2 คณะ โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

   1. คณะอนุกรรมกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้มีการ             
จัดประชุม จ านวน ๒ ครั้ง เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของภาคส่วน
ต่างๆ โดยมี 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 
๒๕๕๙ และ 2) กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๙              
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน   
ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง  

    2. คณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1                  
ได้น ากรอบที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเห็นชอบ ไปพิจารณายกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และได้แต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่จัดท า
ร่างแผนแม่บทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และ
การประชาพิจารณ์จากภาคส่วนต่างๆ ใน ๔ ภาคทั่วประเทศ น ามาจัดท าร่างแผนแม่บทฯ ที่มีเป้าหมายทิศทาง
ชัดเจน เพ่ือเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๕.๑ ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และได้มี
ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อร่างแผนแม่บทฯ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ และคณะอนุกรรมการจัดท า
แผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และน าส่งเป็น
ไฟล์ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนน าเข้า ครม. ต่อไป 

ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 

ที ่ คณะกรรมการ ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1  พลเอก ธนศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการ  
- ให้เพ่ิมค าว่า “ประเทศไทย” ในวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 

ปรับเป็น “อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย           
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน” 

2  นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
รองประธานกรรมการคนที่ ๑  

- การประเมินประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมใน
อาเซียนต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้านให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

3  นางผานิตย์  มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รองประธานกรรมการคนที่ 2 

- แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ครอบคลุม 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 



 
 

ที ่ คณะกรรมการ ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
4  ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์  สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์/ปลัดกระทรวง- 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3/กรรมการ           

- การด าเนินงานด้านสังคม ต้องช่วยกันผลักดันให้เกิด
สังคมสวัสดิการ เป็นสังคมที่เข้มแข็ง มีพลัง และมีธรรมาภิบาล 

- สังคมไทยควรด าเนินการให้เกิดแผนแม่บทนี้ โดยเร็ว 
เนื่องจากระเบียบฯ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคง ของมนุษย์ รับผิดชอบมีจ านวน 4 
ยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์  

5  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรรมการ  
 

- ปรับแก้ พ.ศ. ร่างแผนแม่บทฯ จากปี พ.ศ. 2560 - 
2564 เป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้ครอบคลุม
ระยะเวลาที่จัดท าร่างแผนแม่บทฯ 

- ควรบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการโดยให้มีการเรียน
การสอนหรือกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้มีความเข้มข้น 

- เพ่ิมตัวชี้วัดให้มีจ านวนโรงเรียนคุณธรรมหรือโรงเรียน
วิถีพุทธเพิ่มข้ึนทุกป ีในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

- พิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดในกรอบระยะเวลา ๑ ปี ๖ 
เดือน ว่าด้วยเรื่องของจ านวนคดีเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดฯ ลดลง เพ่ือให้การด าเนินการตามแผน
ประสบผลส าเร็จ 

6  ศาสตราจารย์อภินันท์  โปษยานนท์ 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กรรมการ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดต้องมีการล าดับความส าคัญ
และพิจารณาว่าเกิดความวิกฤติตรงไหน และต้องน าเรื่อง 
คุณธรรมจริยธรรมสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน 

7  พระพรหมวชิรญาณ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

- การศึกษาควรใช้หลัก “คุณธรรมน าวิชาการ” หรือ 
“ศีลธรรมน าวิชาการ” และให้ความส าคัญกับเยาวชน
และโรงเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์             
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 

8  ศาสตราจารย์กติติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

- แนวทางการขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในระยะที่ ๑       
ปี ๒๕๕๙ และระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ ต้องค านึงถึงการ
ด าเนินการขับเคลื่อนในสังคมใหม่ 

- ต้องมีหน่วยประสานงานที่เข้มแข็ง มีความรวดเร็ว                
และยืดหยุ่น เพ่ือประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ซึ่งจะท าให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความเข้มแข็งมากขึ้น  

- มีการประเมินและรายงานผลเชิงคุณภาพของประชาชน
ควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ 

9  พลเอก ศรุต  นาควัชระ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

- เสนอหลักการและแนวคิดเรื่องคุณธรรมสากล คือ          
การค านึงถึงผู้อ่ืนและส่วนรวม เห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมในระดับที่ใหญ่กว่า 

- กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี



 
 

ที ่ คณะกรรมการ ประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนดั งนี้  1) มีตั วชี้ วัด ให้ทุกหน่วยงานมีแผน
คุณธรรมและระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2) สนับสนุน
องค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ 3) เพ่ิมเครือข่าย
โดยประเทศไทยเป็นแบบอย่าง ซึ่งทั้ง 3 ข้อ ต้องมี
หน่วยงานรับผิดชอบก ากับดูแลที่ชัดเจน 

- การฝึกอบรมของข้าราชการทุกหน่วยงานควรมีการ
อบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 

10  นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

- ในอนาคตจะม ีISO 37000 ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
และมี ISO 9999 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เป็น 
แนวทางการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จะสามารถก ากับภาคธุรกิจเรื่องคุณธรรมได้ 

- เรื่องธรรมาภิบาลต้องมีทุกหน่วยงาน ส าหรับการท างานภาค 
องค์กรธุรกิจ จะมี CSR in process เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ในการด าเนินการ คือ 1) คุณธรรม 2) การปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และ 3) ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

11  นายอรุณ  บุญชม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

- ร่างแผนคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มีความครอบคลุม
ในหลักคุณธรรมในทุกศาสนา โดยเฉพาะหลักของ
ศาสนาอิสลามซึ่งเน้นเรื่องความยุติธรรม  

   ๕.๒ กรอบและแนวทางการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่  ๘ โดยควรมี
การเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรง            
ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส          
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอของประธาน ดังนี้ 
   1. ให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ โดยอาศัยอ านาจมติของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
   2. คณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อร่างแผนแม่บทฯ    
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปรับบทบาทของคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล ตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 3. มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเดือนละครั้ง 
 4. ต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตาม

บทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน   
      


