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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คุณธรรม”  หมายความวา  ส่ิงที่มีคุณคา  มีประโยชน  เปนความดีงาม  เปนมโนธรรม  เปน

เคร่ืองประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว  กลัวบาป  ใฝความดี  เปนเคร่ืองกระตุนผลักดันใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบ  เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน  และเปนส่ิงที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพื่อให
เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย 

“จริยธรรม”  หมายความวา  กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ  ซ่ึงกําหนดไวสําหรับ
สังคม  เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม  ความสงบรมเย็นเปนสุข  ความรักสามัคคี  ความ
อบอุน  มั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ”  

ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง   
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนรองประธาน

กรรมการคนที่สาม 
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(๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เปนกรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนกรรมการ 
(๙) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคล  ซ่ึงมีความรู

ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเกี่ยวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เปนกรรมการ 
ใหปลัดกระทรวงวฒันธรรมแตงต้ังขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม  เปนเลขานุการหนึ่งคน  

และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับแตงต้ัง 

อีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่ไดมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ 
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   หาก 
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทย 
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

อนุมัติ 
(๔) ประสานนโยบายและแผน  เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน

ตาง  ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง  ๆ  ในการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ 
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน 

และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู   
(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่

เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย างหนึ่ งอย างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ขอ ๙ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายใหสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามระเบียบนี้ก็ได 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ  

โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 
(๒) สงเสริม  จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรมในสังคมไทย

รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ 
(๓) สนับสนุนการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา

เครือขายองคกรที่เกี่ยวของ 
(๔) ประสาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่

เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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