สรุปมติและสาระสาคัญจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
กรรมการผู้มาประชุม
1. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
๒. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๓. นางผานิตย์ มีสุนทร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
5. นายไมตรี อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
10. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
11. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
๑2. พลเอก ศรุต นาควัชระ
๑3. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
๑4. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
อธิบดีกรมการศาสนา
๑5. นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล
รองอธิบดีกรมการศาสนา
๑6. นางศรีนวล ลัภกิตโร
ผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ ๑
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
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เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

17. นายสิน สื่อสวน
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
2 พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
3. นายดารง พุฒตาล
4. นายอรุณ บุญชม
5. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ
(ตามมติการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559)
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การ (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบ ดีกรมการศาสนา) แจ้งที่ป ระชุม ทราบ
เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง ได้กาหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธาน
รองประธาน และกรรมการ มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศไว้
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการให้คณะกรรมการฯ ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๘
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ครั้ ง ที่ 1/๒๕๕9 เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม ๒๕๕9 ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ป รั บ แก้ ต ามที่ ค ณะกรรมการฯ
แจ้งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานความก้าวหน้าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 - 2564)
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบความก้ าวหน้ าแผนแม่ บทส่ งเสริ มคุ ณธรรมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 1
(พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
และฝ่ายเลขานุการฯ จะดาเนินการวางแผนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป
3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
โดยมีกาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม 1 (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
จั ง หวั ด นนทบุ รี ภายใต้ แ นวคิ ด “รวมพลั ง ประชารั ฐ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมคุ ณ ธรรม” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อสร้างการ
รับรู้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และที่ประชุมได้มอบหมายพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นผู้แทน
ในการประสานงานกับศูนย์คุณธรรมและกากับดูแลการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้พิจารณา
เรื่องรูปแบบการจัดงาน ผลที่ได้รับ และงบประมาณในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการกากับติดตามการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน รายละเอียดดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ได้บูรณาการ
การทางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายใต้นโยบายของรัฐบาล และการกากับติดตามของคณะอนุกรรมการฯ
ทาให้ในปีนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศเป็นจานวนมาก
๒. ความร่วมมือในการเผยแพร่ การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และจะดาเนินการประชาสัมพันธ์เปิดตัวตามแผนต่อไป
๓. แต่ ง ตั้ งคณะทางานบู ร ณาการการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษา
เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มากขึ้น
๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2559 มียุทธศาสตร์ในการทางานคือบูรณาการ
การทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานกระทรวง กรม เป็นผู้นาจัดกิจกรรมตามวัดต่างๆ
๕. การส่งเสริมเครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพสาหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ ได้เห็นชอบร่างคาสั่ง
คณะทางานส่งเสริมเครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพสาหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องสังฆทาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานดังกล่าว โดยให้นามาผนวก
เข้ากับยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและให้คาแนะนาแก่ประชาชน
4.2 รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทาแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน และเห็นชอบให้พิจารณาคณะทางานขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ ด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
4.3 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ ประชุ มรั บทราบและมี มติ ใ ห้ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) น าร่ า งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็น หากมีนัยสาคัญขอให้ปรับไปใหม่ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและมีน้าหนักมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 - 2564
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2560 - 2564 และมอบศูนย์ คุณธรรมปรับแก้ไขเป้าหมายการปลูกฝังคุณธรรมสาคัญให้เหลือ 4 เรื่อง
คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมขยายความคุณธรรมแต่ละเรื่องให้มีความชัดเจน และนาเวียนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ กาหนดระยะเวลาภายใน 20 วัน หลังจากการประชุม
๕.๒ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
โดยเชิญองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ เข้าร่วม และมีการขยายผลให้ทุกภาคส่วนรับรู้ ซึ่ งต้องมี
แผนการดาเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับสมัยใหม่และเป็นที่น่าสนใจ

2. เห็นชอบให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
3. เห็นชอบหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่
คณะอนุ ก รรมการก ากั บ และติ ด ตามคุ ณ ธรรมในสั ง คมไทย โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
เป็นประธานอนุกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม จานวน 3 คณะ ดังนี้
3.1 คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
มีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ให้เป็นรูปธรรม
3.2 คณะอนุก รรมการวิช าการ มีด ร. ฉวี รัต น์ เกษตรสุ น ทร ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี
ประจากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ ทาหน้าที่ จัดเตรียมองค์ความรู้ หลักสูตรฝึกอบรม และ
ดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทฯ
3.3 คณะอนุ กรรมการประชาสั ม พันธ์ มี นายดนัย จั นทร์ เจ้ าฉาย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ทั้งระบบ
4. มอบประธานอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ พิจารณาอานาจหน้าที่และเสนอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการ โดยพิจารณาจานวนตามความเหมาะสม และแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดาเนินการแจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นชอบจึงจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
5. มอบพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พิจารณาหน่วยงานในร่างคาสั่งคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสื่อโฆษณาที่คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย และร่างคาสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนชุมชน
องค์กร และหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ตามวาระที่ 5.3 - 5.4 ให้อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้ดาเนินการอย่างรอบคอบและมั่นคง มีความน่าสนใจ ใช้สื่อสมัยใหม่
ให้เกิดประโยชน์และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

