สรุปมติและสาระสาคัญจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 จานวน 20 หน้า โดยไม่มีคณะกรรมการแจ้งแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ที่ป ระชุม รั บ ทราบคาสั่ ง แต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการ ภายใต้ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ จานวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุ กรรมการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บ ทส่ งเสริ มคุ ณธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 1
(พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
2. คณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ ช าการการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในสั ง คมไทย โดยมี
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสั งคมไทย โดยมี
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นประธานอนุกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ที่ ประชุ มรั บทราบผลการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บทฯ การด าเนิ นงานด้ านวิ ชาการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ และการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในระยะที่ 1 โดยมีข้อเสนอแนะและมอบให้ดาเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบให้รวมการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
ในระยะ 1 และ 2 โดยให้รายงานผลรวมกันภายในเดือนมีนาคม 2560
2. มอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวงและจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้
ตามที่ประธานเห็นสมควร
3. มอบกระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมทางวิชาการ (symposium) เพื่อสร้างการ
รับรู้แผนแม่บทฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
4. มอบศู นย์ คุ ณธรรมจั ดทาหลั กสู ตรการส่ งเสริ มคุ ณธรรมแกนกลางส าหรั บทุ ก
หน่วยงาน โดยมีคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเป็นที่ปรึกษา
5. มอบคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
โดยมีหน่วยงานที่จะสนับสนุนงบประมาณได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา และกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม

-๒4.2 การเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร บทพระนิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานแถลงข่าว
ร่วมกัน ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรมการศาสนา และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องลิขสิทธิ์ให้มีความชัดเจน ก่อนเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
4.3 การดาเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ โดยร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริม
คุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ อย่างต่อเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่ า ง) คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

(พ.ศ. 2559 - 2564)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และให้ดาเนินการดังนี้
1. มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้และเพิ่มเติมเนื้อหาในคู่มือการขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
2. มอบคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
ประสานกับพลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เพื่อกาหนดวันประชุมกับ
ผู้บริหารสื่อต่างๆ โดยเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วย
3. มอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดทาหลั กสู ตรการส่งเสริมคุณธรรม
แกนกลางส าหรับทุกหน่วยงานให้สอดคล้อ งกับคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยมี คณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการฯ เป็นที่ปรึกษา ให้มรี ูปเล่มสวยงาม เนื้อหาน่าสนใจสาหรับทุกวัยและทุกหน่วยงานสามารถนาไปใช้ได้ทันที
๕.๒ กรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบหลักการ โดยมอบให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ปรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเทิดพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ ควรตั้งชื่องานให้น่าสนใจแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา และให้ เปิดตัว หลั กสูตรการส่งเสริม
คุณธรรมแกนกลางสาหรับทุกหน่วยงานในงานสมัชชา โดยเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู หรือองค์กร มาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรดังกล่าว
5.3 การบูร ณาการจั ดงานสั ป ดาห์ส่ ง เสริ มพระพุ ทธศาสนา เนื่ อ งในเทศกาล
มาฆบูชา ประจาปี 2560
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการบู ร ณาการการจั ด งานเนื่ อ งในเทศกาลมาฆบู ช า
ของกระทรวงและหน่ ว ยงานในการร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพจั ด กิ จ กรรมตามวั ด และสถานที่ ต่ า งๆ โดยมอบ
คณะอนุกรรมการกากับ ติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมและบูรณาการ
ร่ว มกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ 20 กระทรวง และมอบคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทยขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทั้งนี้ มอบให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขยายผล
การจัดกิจกรรมต่อไป

-๓ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม รับทราบ และมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในทุกเดือน โดยมอบฝ่าย
เลขานุการดาเนินการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
2. การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยมอบนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประสานงานกั บ ทู ต เพื่ อ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง การน าผู้ แ ทนคณะชาวไทยจากประเทศ
ออสเตรเลียมามอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ผ่านนายกรัฐมนตรี

