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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณแผนงานบรูณาการตอตานการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หนวยงาน จังหวัดลําพูน 

โครงการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณ : 53,200 บาท   (ผลการใชจายงบประมาณ 53,200 บาท คิดเปนรอยละ 100) 

ผูเขารวมโครงการฯ : 150 คน 

ผลการดําเนินงาน : จังหวัดลําพูนไดดําเนินการจัดโครงการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2565 ณ ศูนยราชการจังหวัดลําพูน โดยมีผูเขารับ

การอบรมทั้งสิ้น 150 คน แบงเปนสวนราชการประจําจังหวัดลําพูน จํานวน 35 คน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 115 คน และเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มาเปนวิทยากรประจําโครงการในครั้งนี้ 

ซึ่งภายหลังจากการอบรมผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑการประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ช.   

เพ่ิมมากขึ้น และคาดวาจะสามารถยกระดับผลคะแนน ITA ของจังหวัดลําพูนไดมากกวาป พ.ศ. 2564 

ในการนี้ คณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดลําพูน ซึ่งเปนผูเขารวมกิจกรรม ไดรวมกันวิเคราะหผลการ

ประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดลําพูน ซึ่งมีผลการประเมิน 91.5 คะแนน จาก 100 คะแนน 

อยูในระดับ A รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การเปดเผยขอมูล  ระดับคะแนน 100 

2. การปองกันการทุจริต  ระดับคะแนน 100 

3. การปฏิบัติหนาที่  ระดับคะแนน 92.67 

4. การใชอํานาจ   ระดับคะแนน 88.39 

5. คุณภาพการดําเนินงาน ระดับคะแนน 87.43 

6. การใชงบประมาณ  ระดับคะแนน 86.37 

7. การแกไขปญหาการทุจริต ระดับคะแนน 85.71 

8. การใชทรัพยสินของราชการ ระดับคะแนน 84.80 

9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ระดับคะแนน 83.27 

10.การปรับปรุงการทํางาน ระดับคะแนน 81.50 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ดังกลาวขางตน ซึ่งขอมูลบางสวนที่จะตอง

ทําการปรับปรุงและเปดเผย เพ่ิมเติมประมาณรอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งเปนจุดออนและเรื่องที่

จังหวัดตองดําเนินการปรับปรุง แกไข และพัฒนา ดังนี ้

1. ความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน

หนวยงานมีนอย 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 



2. ตองสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานในการใชทรัพยสินของราชการ

ที่ถูกตอง 

3. เรื่องเก่ียวกับงบประมาณ 

    (3.1) สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปของหนวยงานใหมากยิ่งข้ึน 

    (3.2) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ มีสวนรวม ในการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียนได 

4. เรื่องเก่ียวกับวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การใหบริการ การกํากับติดตามงาน 

      (4.1) เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน

      (4.2)  เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น  

      (4.3) กํากับติดตามการทํางานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอปฏิบัติงาน และ

ใหบริการแกประชาชนเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

  5. การเปดโอกาสใหแกประชาชน หรือผูรับบริการ 

(5.1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวม

ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น 

(5.2) เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยจากประชาชน

เก่ียวกับการดําเนินงานใหชัดเจนมากขึ้น 

 6. ดานการปองกันการทุจริต 

     (6.1) สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความม่ันใจ      

ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน 

     (6.2) แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง 

 7. สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่ประชาชน/ผูรับบริการ ควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น 

8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม การศกึษาดูงาน หรือการให 

ทุนการศกึษา อยางเปนธรรม 

 จากผลการวิเคราะห ดังกลาว คณะทํางานฯ ไดรวมกันกําหนดวิธีการ แนวทาง รวมทั้งได 

กําหนดมาตรการตางๆ  เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดแรงขับเคลื่อนเพื่อลดจุดออนและดําเนินการปรับปรุง แกไข 

และพัฒนา  รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการรายงานผล ในการขับเคลื่อนฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสประสบผลสัมฤทธิ์ ประชาชน

เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา สรางความไววางใจมากยิ่งข้ึน โดยกําหนดใหทุกสวนราชการในจังหวัดลําพูนเปน

หนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการดังนี้ 

1. สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานในการใชทรัพยสินของราชการที่

ถูกตอง ใหกับเจาหนาที่ในสังกัด เชน การจัดทําคูมือ แนวทางการใชทรัพยสินของทางราชการ 

    ๒. สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป

ของหนวยงานใหเจาหนาที่ในสังกัดทราบ และและเปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของมีสวนรวมในการตรวจสอบการ   

ใชจายงบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียนได 

 ๓. เสริมสรางหลักคิดเก่ียวกับการแยกแยะระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม

ใหกับเจาหนาที่ในสังกัด 

 ๔. ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ควรสรางชองทางการรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่

แยกออกมาตางหากจากชองทางการรองเรียน รองทุกขทั่วไป  



๕. สงเสริมการยกระดับผลการประเมิน ITA ดวยการบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวย

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสวนราชการในจังหวัดลําพูน 

(MOU) โดยการตกลงรวมกันในการพรอมที่จะเขารวมประเมินคุณธรรมและความโปรงใส /ทุกสวนราชการ,

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแนวทางในการปรับปรุง การยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของแตละหนวยงาน และจะรวมกันขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดําเนินการ 2 ระดับ ดังนี ้

 1) ระดับจังหวัด ระหวางผูวาราชการจังหวัด กับหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดทุกหนวยงาน  

2) ระดับอําเภอ ระหวางนายอําเภอ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  

จังหวัดลําพูนคาดหวังวาจะสามารถยกระดับการดําเนินงานใหเปนตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส

ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ สรางความเชื่อมั่นศรัทธาแกประชาชน และผลการดําเนินงานจะเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : ขอใหสงไฟลภาพถายผลการดําเนินงานฯ (นามสกุล JPG) ทาง E-mail : lamphun.hr@gmail.com 
               อีกทางหนึ่งดวย (รายงานเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ) 

ปญหา/อุปสรรค : -ไมมี- 

 

 

  

ผูรายงาน : ….………………………………….…. 

                   (นายบุญสง ไชยมณี) 

ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน 

เบอรโทรศัพท : 0-5351-1192 ตอ 27671 
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คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

คู่มือการประเมิน 
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

(พิมพ์ครั้งที่ ๒)



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
โดย	 คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม

       และคณะท�างานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม

ปีที่พิมพ์		 พ.ศ.	๒๕๖๔	(พิมพ์ครั้งที่	๒)	

จ�านวนพิมพ์		 ๔๑,๐๐๐	เล่ม

ที่ปรึกษา

นายเกรียงศักดิ์		บุญประสิทธิ์	 อธิบดีกรมการศาสนา

นายส�ารวย		นักการเรียน	 รองอธิบดีกรมการศาสนา

นางสุรีย์		เกาศล	 เลขานุการกรม

นายวิเชียร		อนันตศิริรัตน์	 ผู้อ�านวยการกองศาสนูปถัมภ์

นางสาวฐิติมา		สุภภัค	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

คณะผู้จัดท�า

นายอนุชา		หะระหนี	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

	 	 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นายธนพล		พรมสุวงษ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ

	 	 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นางสาววาสนา		เพ็งสะและ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บท

	 	 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นางตะวันฉาย		บ�ารุงพงศ์	 นักวิชาการศาสนาช�านาญการ

นางสาวมนพัทธ์		ปาณิกบุตร	 นักวิชาการศาสนาช�านาญการ

นางสาวสุธิดา		เขียวหวาน	 นักวิชาการศาสนา

นายธวัชชัย		บุตรทองดี	 นักวิชาการศาสนา

พิมพ์ที่	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
	 ๗๙	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐	
	 โทร.	๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗	โทรสาร	๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑	
	 นายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	พ.ศ.	๒๕๖๔



คํานํา

        
	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๕)	ถือเปน
แผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของประเทศไทย	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ภายใต้การก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการ
ส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิซึง่มรีองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายเปนประธาน	
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรม
อย่างเปนรูปธรรม	 โดยมีแนวคิดให้	 “คุณธรรมน�าการพัฒนา”	 พร้อมท่ีจะก้าวไปสู่	
“สังคมคุณธรรม”	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ป	เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง	สงบสุขร่มเย็น	
มีจิตส�านึกร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม	 ที่มีความมั่นคง	 ม่ังคั่ง	 ยั่งยืน	 และน่าอยู่	 ภายใต้
หลักธรรมค�าสอนทางศาสนา	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และวิถีวัฒนธรรมไทย

		 ปจจุบันในสังคมไทยได้มีการพัฒนาที่ก้าวไกล	 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	
เชื้อชาติ	 และศาสนา	 จึงจ�าเปนที่จะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน
ของสังคม	 เพื่อที่จะขับเคลื่อนและเสริมสร้างสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาเดินหน้า
อย่างมีคุณภาพ	 ร่วมกันเปนเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	
โดยค�านึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว	

		 ดังนั้น	 เพื่อให้การด�าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑	
(พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๕)	 บรรลุผลตามเจตนารมณ์	 กรมการศาสนาในฐานะส�านักงาน
เลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	จึงได้จดัพมิพ์หนงัสอื	คู่มอืการประเมนิ
ชมุชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวดัคณุธรรม	เล่มนีข้ึน้เปนครัง้ที	่๒	โดยหวงัว่าหนงัสอืคูม่อื
เล่มน้ี	 จะเปนกรอบแนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินส�าหรับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 เพื่อให้บรรลุเปาหมาย
การสร้างสังคม	สร้างชาติให้มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนสืบไป

	 	 	 	 	 	 	 (นายเกรียงศักดิ์		บุญประสิทธิ์)
	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมการศาสนา
	 	 	 	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ





สารบัญ

     
หน้า

ค�าน�า
การประเมินชุมชนคุณธรรม	 ๑
การประเมินองค์กรคุณธรรม	 ๑๓
การประเมินอ�าเภอคุณธรรม	 ๒๕
การประเมินจังหวัดคุณธรรม	 ๓๗
แนวทางการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	 ๔๙
แนวทางการประกาศยกย่องชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	 ๕๙
หลักฐานประกอบการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	 ๖๕
แบบรายงานผลการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	 ๗๓
ภาคผนวก  ๘๓
	 -	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 	 ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ๘๕
						-	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 	 ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๖๑	 ๘๙
	 -	 ค�าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ที่	๔/๒๕๖๓	
	 	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	
	 	 อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	 ๙๐
	 -	 ค�าสั่งคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	
	 	 และจังหวัดคุณธรรม	ที่	๑/๒๕๖๓
								เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน	
	 	 องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	 ๙๒





การประเมิน

“ชุมชนคุณธรรม”



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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ชุมชนคุณธรรม 

	 หมายถึง	 ชุมชนที่อยู ่รวมกันเปนหมู ่บ้านอย่างเปนทางการตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	พุทธศักราช	๒๔๕๗	และแก้ไขเพิ่มเติม	
ฉบับที่	 ๑๒	 หรือเปนชุมชนที่อยู่รวมกันโดยธรรมชาติ	 หรือตามความสนใจ
เพื่อท�ากิจกรรมร่วมกัน	 โดยมีระบบความสัมพันธ์ที่เปนทางการหรือไม่เปน
ทางการ	 มีหรือไม่มีการบังคับบัญชา	 และอาจมีวัฒนธรรมที่เหมือนหรือ
แตกต่างกนั	คนในชมุชนมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์	และมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในชุมชน	 ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา	โดยน้อมน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและวถิวีฒันธรรมไทย
ที่ดี งาม	 มาเป นหลักในการด�ารงชี วิต	 ตลอดจนมีส ่วนร ่วมรณรงค ์
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน	 ชุมชน	 หรือเครือข่ายอ่ืนๆ	 แบ่งตามพื้นที่
ออกเปน	๒	ส่วน	คือ
	 •	 ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัด
	 •	 ชุมชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร	

การประเมิน “ชุมชนคุณธรรม”

3คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินชุมชนคุณธรรม

 การประเมินชุมชนคุณธรรม	 เปนกระบวนการส�าคัญน�าไปสู ่
การส่งเสรมิ	พฒันาและยกระดบัชุมชนให้ดขีึน้	แบ่งเปน	๙	ตวัชีว้ดั	๓	ระดบั	คอื	

 � ระดับที่ ๑ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม
	 	 ด�าเนินการข้อ	๑	-	๓	ทุกข้อ	ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	
	 	 รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน

 � ระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรม
	 	 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	และด�าเนินการข้อ	๔-๖	ทุกข้อ	
	 	 ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
	 	 และมีผลรวมคะแนนข้อ	๑	-	๖	ไม่น้อยกว่า	๘	คะแนน	

 � ระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
	 	 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	ระดับที่	๒	
	 	 และด�าเนินการข้อ	๗	-	๙	ทุกข้อ	
	 	 ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
	 	 และมีผลรวมคะแนนข้อ	๑-๙	ไม่น้อยกว่า	๑๒	คะแนน

	 โดยมีรายละเอียดดังนี้

5คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๓)

การประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชน

๑)	 ชุมชนมีผู้น�าและคน
ในชุมชนเห็นพ้องร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์
ที่จะพัฒนาชุมชน
ให้เปนชุมชนคุณธรรม

จ�านวนครัวเรือน	
๘๐.๐๐%	ขึ้นไป	
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์
โดยท�าเปน
ลายลักษณ์อักษร

จ�านวนครัวเรือน	
๕๐.๐๐	-	๗๙.๙๙% 
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์
โดยท�าเปน
ลายลักษณ์อักษร

จ�านวนครัวเรือน
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์	
น้อยกว่า	
๕๐.๐๐%

๒)	 ชุมชนร่วมกันก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหา
ที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	

จ�านวนครัวเรือน	
ตั้งแต่	๘๐.๐๐%	
ขึ้นไป	ที่ร่วมก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย	
อย่างน้อย	๓	เรื่อง

จ�านวนครัวเรือน	
๕๐.๐๐	-	๗๙.๙๙% 
ที่ร่วมก�าหนด
คุณธรรม
เปาหมาย	
อย่างน้อย	๒	เรื่อง

จ�านวนครัวเรือน	
ที่ร่วมก�าหนด
คุณธรรม
เปาหมาย
น้อยกว่า	
๕๐.๐๐%

๓)	ชุมชนร่วมกันจัดท�า
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ของชุมชนเกี่ยวกับ
ปญหาที่อยากแก้	
และความดีที่อยากท�า	
ซึ่งเปนความต้องการ
ของคนในชุมชนเพื่อ
ประโยชน์สุขของชุมชน	
(การระเบิดจากข้างใน)	

จ�านวนครัวเรือน	
ตั้งแต่	๘๐.๐๐%	
ขึ้นไป	มีส่วนร่วม
ประชุมประชาคม	
จัดท�าแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
ชุมชนโดยมีการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน

จ�านวนครัวเรือน	
ตั้งแต่	๕๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙%	
มีส่วนร่วมประชุม
ประชาคม	
จัดท�าแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
ชุมชนโดยมีการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน

จ�านวนครัวเรือน	
ที่ร่วมประชุม
ประชาคม	
จัดท�าแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
ชุมชนน้อยกว่า	
๕๐.๐๐%

เกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรม

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๖)

การประเมินกระบวนการและการด�าเนินงานตามแผน

๔)	ความส�าเร็จของชุมชน
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม	โดยชุมชน
มีการจัดกิจกรรมแก้ไข
ปญหาของชุมชน	
และมีการส่งเสริม
การท�าความดีเทิดทูน
สถาบันชาติ	ศาสนา	
และพระมหากษัตริย์	
และปฏิบัติตาม
คุณธรรม	พอเพียง	
วินัย	สุจริต	จิตอาสา
หรืออื่น	ๆ	ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนฯ	จากการ
มีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนและได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากร
และหรือเงินทุน
จากหน่วยงาน
ภาคประชารัฐในพื้นที่	

การด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม	
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จตั้งแต่	
๖๐.๐๐	%	ขึ้นไป	
และเปนไปตาม
เปาหมายของ
กิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้	

การด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม	
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จตั้งแต่	
๔๐.๐๐	-	๕๙.๙๙	% 
และเปนไปตาม
เปาหมายของ
กิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จ	
น้อยกว่า	
๔๐.๐๐%	

7คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๕)	 ชุมชนมีการติดตาม
ประเมินผลส�าเร็จ	
เพื่อทบทวน	ปรับปรุง	
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ของชุมชนให้มีคุณภาพ
และบรรลุผล

-	มีการประเมิน
และรายงาน
ผลส�าเร็จ
ของแผน

-	มีการทบทวน	
ปรับปรุงแผน
ส่งเสริมคณุธรรม
ของชุมชน
ที่มีคุณภาพ

มีการประเมินและ
รายงานผลส�าเร็จ
ของแผน

ไม่มีการติดตาม
ประเมินผล

๖)	 ชุมชนมีการประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคล
ผู้ท�าความดีและหรือ
บุคคลผู้มีคุณธรรม
ในชุมชนและหรือ
บุคคลอื่นที่ท�าความดี
ให้กับชุมชน	

มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคคลผู้ท�าความดี
และหรือบุคคลผู้มี
คุณธรรมในชุมชน
และหรือบุคคลอื่น
ที่ท�าความดี
ให้กับชุมชน	
อย่างน้อย	
๒	ครั้ง/ป

มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคล
ผู้ท�าความดี
และหรือบุคคลผู้มี
คุณธรรมในชุมชน
และหรือบุคคลอื่น
ที่ท�าความดี
ให้กับชุมชน	
อย่างน้อย	
๑	ครั้ง/ป

ไม่มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคคลผู้ท�าความดี

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ ๑ - ๙)  

การประเมินกระบวนการ การด�าเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๗)	 ความส�าเร็จของชุมชน
บรรลุผลตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
โดยชุมชนมีการจัด
กิจกรรมแก้ไขปญหา
ของชุมชนท�าให้ปญหา
ของชุมชนได้รับ
การแก้ไข	และมีการ
ส่งเสริมการท�าความดี
เทิดทูนสถาบันชาติ	
ศาสนา	และ
พระมหากษัตริย์	
และปฏิบัติตาม
คุณธรรม	พอเพียง	
วินัย	สุจริต	จิตอาสา
หรืออื่น	ๆ	ตามที่ระบุไว้
ในแผนฯ	จากการ
มีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนและได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากร	
และหรือเงินทุนจาก
หน่วยงานภาคประชารัฐ
ในพื้นที่

-	การด�าเนินการ
ตามแผน
ส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จตั้งแต่	
๘๐.๐๐	%	ขึ้นไป 
และเปนไป
ตามเปาหมาย
ของกิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

-	มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของคนในชุมชน	
และมีผลการ
ประเมินความ													
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า														
๘๐.๐๐	%	ขึ้นไป

-	การด�าเนินการ
ตามแผน
ส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จ	
๗๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%	
และเปนไปตาม
เปาหมาย
ของกิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

-	มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของคนในชุมชน	
และมีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ	
๗๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%	

การด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จ	
น้อยกว่า	
๗๐.๐๐	%	

9คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

	 ท�าให้คนในชุมชน
มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น	เช่น	
ไม่มีการทะเลาะวิวาท	
ไม่ลักขโมย	
ไม่เล่นการพนัน	
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด	
มีการเก็บออมเงิน	
มีรายได้เพิ่ม	ฯลฯ	ท�าให้
คนในชุมชนมีความสุข

๘)	 ชุมชนมีการ
ก�าหนดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม	
ใน	๓	มิติ	คือ	การน�า
หลักธรรมทางศาสนา	
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	
และวิถีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม	มาแก้ปญหา
ของชุมชน	และ
บ่มเพาะคุณธรรม
ความดีที่อยากท�า

มีการจัดกิจกรรม
ครบทั้ง	๓	มิติ

มีการจัดกิจกรรม	
จ�านวน	๒	มิติ

มีการจัดกิจกรรม	
น้อยกว่า	๒	มิติ

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๙)	 ชุมชนมีองค์ความรู้
จากการเปนชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ	
สามารถเปนแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอดให้กับ
ชุมชนอื่นๆ	เข้าศึกษา
ดูงานได้

ชุมชนมี
องค์ความรู้
จากการเปน
ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ	
ที่สามารถ
ให้หน่วยงาน/
ชุมชนอื่นๆ	เข้ามา
ศึกษาดูงาน	หรือ
ไปเผยแพร่ผลงาน
ให้กับหน่วยงาน/
ชุมชนอื่นๆ	
ไม่น้อยกว่า	
๕	ครั้งต่อป

ชุมชนมี
องค์ความรู้
จากการเปน
ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ	
ที่สามารถ
ให้หน่วยงาน/
ชุมชนอื่นๆ	เข้ามา
ศึกษาดูงาน	หรือ
ไปเผยแพร่ผลงาน
ให้กับหน่วยงาน/
ชุมชนอื่นๆ	
๓	ครั้งต่อป

ชุมชนไม่ได้ให้
หน่วยงาน/ชุมชน
อื่นๆ	เข้ามา
ศึกษาดูงาน	หรือ
ไปเผยแพร่ผลงาน
ให้กับหน่วยงาน/
ชุมชนอื่นๆ

11คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)





การประเมิน

“องค์กรคุณธรรม”



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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การประเมิน “องค์กรคุณธรรม”

องคกรคุณธรรม 

	 หมายถึง	 องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู ้น�าและสมาชิกขององค์กร
แสดงเจตนารมณ์	 และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
ในองค์กร	ยดึม่ันและปฏิบตัติามหลักธรรมทางศาสนา	โดยน้อมน�าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงและวถิวีฒันธรรมไทยทีด่งีามมาเปนหลกัในการด�ารงชวิีต	
ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน	 ชุมชน	 หรือ
เครือข่ายต่าง	ๆ	แบ่งตามพื้นที่ออกเปน	๒	ส่วน	คือ

15คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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 ๑. องค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัด	 อาทิ	 ส่วนราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาคและสังกัดส่วนกลางที่มีที่ท�าการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
ทีไ่ม่ต�า่กว่าระดบัส�านัก/กองหรอืเทยีบเท่า	(มผีูบ้รหิารระดบัอ�านวยการต้นขึน้ไป
หรือเทียบเท่า)	 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กร
ภาคธุรกิจ	 องค์กรภาคเอกชน	 สมาคม	 โรงเรียน	 สถานีต�ารวจ	 โรงพยาบาล	
โรงงาน	ฯลฯ	ในแต่ละจังหวัด	
 ๒. องค์กรทีต่ัง้อยูใ่นส่วนกลางและองค์กรในสงักดักรงุเทพมหานคร 
ได้แก่
	 	 -		 ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และหน่วยงานที่มี
ชื่อเรียกอย่างอื่นในสังกัดกระทรวง	ที่ไม่ต�่ากว่าระดับส�านัก/กองหรือเทียบเท่า	
(มีผู้บริหารระดับอ�านวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
	 	 -		 องค์กรอสิระ	องค์กรภาคธรุกจิ	องค์กรภาคเอกชน	สมาคม	ฯลฯ	
ในกรุงเทพมหานคร
	 	 -		 ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นในสังกัด
กรุงเทพมหานคร	 ไม่ต�่ากว่าระดับส�านัก/กองหรือเทียบเท่า	 (มีผู้บริหารระดับ
อ�านวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	

ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม

	 การประเมินองค์กรคุณธรรม	 เปนกระบวนการส�าคัญน�าไปสู ่
การส่งเสรมิ	พฒันาและยกระดับองค์กรให้ดีขึน้	แบ่งเปน	๙	ตวัชีว้ดั	๓	ระดบั	คอื	

17คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



 � ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
	 	 ด�าเนินการข้อ	๑	-	๓	ทุกข้อ	ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	
	 	 รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	

	 	 กรณีองค์กรระดับกรมหรือเทียบเท่า	 ให้ใช้ผลประเมินองค์กร
	 	 ในสังกัดที่ไม่ต�่ากว่าส�านัก/กองหรือเทียบเท่า	 (ที่มีผู ้บริหาร
	 	 ระดับอ�านวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	ที่ประเมินได้	 ในระดับ	
	 	 “ส่งเสริมคุณธรรม”	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๘๐%

 � ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม
	 	 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	และด�าเนินการข้อ	๔	-	๖	ทุกข้อ
	 	 ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
	 	 โดยมีผลรวมคะแนนข้อ	๑	-	๖	ไม่น้อยกว่า	๘	คะแนน	

	 	 กรณีองค์กรระดับกรมหรือเทียบเท่า	 ให้ใช้ผลประเมินองค์กร
	 	 ในสังกัดที่ไม่ต�่ากว่าส�านัก/กองหรือเทียบเท่า	 (ที่มีผู ้บริหาร
	 	 ระดับอ�านวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	ที่ประเมินได้	 ในระดับ	
	 	 “คุณธรรม”	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๗๐%

 � ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	ระดับที่	๒	และด�าเนินการข้อ	๗	-	๙	ทุกข้อ
	 	 ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
	 	 โดยมีผลรวมคะแนนข้อ	๑	-	๙	ไม่น้อยกว่า	๑๒	คะแนน	

	 	 กรณีองค์กรระดับกรมหรือเทียบเท่า	 ให้ใช้ผลประเมินองค์กร
	 	 ในสังกัดที่ไม่ต�่ากว่าส�านัก/กองหรือเทียบเท่า	 (ที่มีผู ้บริหาร
	 	 ระดับอ�านวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	ที่ประเมินได้	 ในระดับ	
	 	 “คุณธรรมต้นแบบ”	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๖๐%

	 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การประเมิน

องค์กรคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๓)

การประเมินกระบวนการพัฒนาองค์กร

๑)	 องค์กรมีการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกัน
ที่จะขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เปน
องค์กรคุณธรรม

ผู้บริหาร
และสมาชิก
ในองค์กร	ตั้งแต่	
๘๐.๐๐%	ขึ้นไป	
ประกาศ
เจตนารมณ์
ร่วมกันเปน
ลายลักษณ์อักษร

ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร	
ตั้งแต่	๕๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%
ประกาศ
เจตนารมณ์
ร่วมกันเปน
ลายลักษณ์อักษร

ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร	
ที่ร่วมกัน	
ประกาศ
เจตนารมณ์เปน
ลายลักษณ์อักษร	
น้อยกว่า	
๕๐.๐๐%	

๒)	 องค์กรมีการก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหา
ที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	
ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรม	๔	ประการ	
พอเพียง	วินัย	สุจริต	
จิตอาสา

ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร	
ตั้งแต่	๘๐.๐๐	%	
ขึ้นไป	
ร่วมกันก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
อย่างน้อย	๓	เรื่อง	

ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร	
ตั้งแต่	๕๐.๐๐	-													
๗๙.๙๙	%	
ร่วมกันก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
จ�านวน	๒	เรื่อง

ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร	
ที่ร่วมก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
น้อยกว่า	
๕๐.๐๐%

เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
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การประเมิน

องค์กรคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๓)	 องค์กรมีการจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร	
ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมเปาหมาย
ที่ก�าหนด

-	มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
องค์กรแบบ
มีส่วนร่วม
จากทุกฝาย
ในองค์กร

-	มีการมอบหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
การด�าเนินงาน

-	มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
องค์กรแบบ
มีส่วนร่วม
จากทุกฝาย
ในองค์กร

-	มีการมอบหมาย
บุคลากร
รับผิดชอบ
การด�าเนินงาน

ไม่มีการจัดท�า
แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ขององค์กร

ประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๖)

การประเมินกระบวนการและการด�าเนินงานตามแผน

๔)	 องค์กรมีผลส�าเร็จ
ของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินการ
ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม	
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จตั้งแต่	
๖๐.๐๐	%	ขึ้นไป	
และเปนไปตาม
เปาหมายของ
กิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินการ
ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม	
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จตั้งแต่	
๔๐.๐๐	-	
๕๙.๙๙	%	
และเปนไปตาม
เปาหมายของ
กิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินการ
ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จ	
น้อยกว่า	
๔๐.๐๐%

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
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การประเมิน

องค์กรคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๕)	 องค์กรมีการติดตาม
ประเมินผลส�าเร็จ	
เพื่อทบทวน	ปรับปรุง	
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กรให้มีคุณภาพ
และบรรลุคุณธรรม
เปาหมายที่ก�าหนด

-	มีการประเมิน
และรายงานผล
ส�าเร็จของแผน

-	มีการทบทวน	
ปรับปรุงแผน
ส่งเสริม
คุณธรรม
ขององค์กร
ที่มีคุณภาพ

มีการประเมิน
และรายงาน
ผลส�าเร็จของแผน

ไม่มีการติดตาม
ประเมินผล

๖)	 องค์กรมีการยกย่อง	
เชิดชู	บุคลากร
ที่ท�าความดีจนเปน
แบบอย่างได้	และหรือ
หน่วยงานที่มีโครงการ
ดีเด่นในการส่งเสริม
คุณธรรมเปาหมาย
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

-	มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคลากรที่
ท�าความดี
จนเปน
แบบอย่างได้

-	มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
หน่วยงาน
ภายในหรือ
ภายนอก	
ที่มีการส่งเสริม
คุณธรรม
เปาหมาย
จนเปนแบบอย่าง

มีการประกาศ
ยกย่อง
เชิดชูบุคลากร
ที่ท�าความดี
จนเปน
แบบอย่างได้

ไม่มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคลากร
ที่ท�าความดี
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การประเมิน

องค์กรคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ ๑ - ๙)  

การประเมินกระบวนการ การด�าเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๗)	องค์กรมีผลส�าเร็จของ
การด�าเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มมากขึ้น	
และพฤติกรรม
ของคนในองค์กร
เกิดการเปลี่ยนแปลง

-	มีผลส�าเร็จของ
การด�าเนิน
กิจกรรมตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
ตั้งแต่	๘๐.๐๐	% 
ขึ้นไป	และ
เปนไปตาม
เปาหมาย
ของกิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

-	คนในองค์กร
มีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น	
ตามคุณธรรม
เปาหมาย
ที่ก�าหนด	

มีผลส�าเร็จของ
การด�าเนิน
กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
ตั้งแต่	๗๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%	
และเปนไปตาม
เปาหมาย
ของกิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

การด�าเนิน
กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จ
น้อยกว่า	
๗๐.๐๐	%

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
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การประเมิน

องค์กรคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๘)	 องค์กรมีการจัดกิจกรรม	
ใน	๓	มิติ	ได้แก่	
การยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา	
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	
และวิถีวัฒนธรรม	
ที่เพิ่มเติมจากแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีการจัดกิจกรรม	
ครบทั้ง	๓	มิติ

มีการจัดกิจกรรม	
จ�านวน	๒	มิติ

มีการจัดกิจกรรม
น้อยกว่า	๒	มิติ

๙)	 องค์กรมีองค์ความรู้
จากการด�าเนินงาน
องค์กรคุณธรรม	เพื่อ
เผยแพร่และสามารถ
เปนแหล่งเรียนรู้
ถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอื่นๆ	ได้

องค์กรมี
องค์ความรู้จาก
การเปนองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
ที่สามารถให้
หน่วยงานอื่นๆ	
เข้ามาศึกษาดูงาน	
หรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ	
ไม่น้อยกว่า	
๕	ครั้งต่อป

องค์กรมี
องค์ความรู้จาก
การเปนองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
ที่สามารถให้
หน่วยงานอื่นๆ	
เข้ามาศึกษาดูงาน	
หรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ	
ไม่น้อยกว่า	
๓	ครั้งต่อป

องค์กรไม่ได้ให้
หน่วยงานอื่น
เข้ามาศึกษาดูงาน	
หรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ
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การประเมิน

“อ�าเภอคุณธรรม”
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การประเมิน “อ�าเภอคุณธรรม”

อําเภอคุณธรรม 

	 หมายถึง	 ส่วนราชการระดับอ�าเภอ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ภาคธุรกิจ	 ภาคเอกชน	 ชุมชน	 สถาบันทางศาสนา	 สมาคม	 มูลนิธิและ
ทุกภาคส่วน	 ซึ่งอยู ่ในเขตพื้นที่อ�าเภอนั้น	 เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
เจตนารมณ์	 และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในอ�าเภอ	
ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา	 โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม	 มาเปนหลักในการด�ารงชีวิต	
ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน	 ชุมชน	 หรือ
เครือข่ายอื่นๆ	
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ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินอําเภอคุณธรรม

	 การประเมินอ�าเภอคุณธรรม	 เปนกระบวนการส�าคัญน�าไปสู ่
การส่งเสรมิ	พฒันาและยกระดับอ�าเภอให้ดีขึน้	แบ่งเปน	๙	ตวัชีว้ดั	๓	ระดบั	คอื	

 � ระดับที่ ๑ อ�าเภอส่งเสริมคุณธรรม
	 	 ด�าเนินการข้อ	๑	-	๓	ทุกข้อ	ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	
	 	 รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
  และต้องมีจ�านวนชุมชนและองค์กร*	ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอนั้น 
  ที่ประเมินได้ในระดับ	“ส่งเสริมคุณธรรม”	ขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า	๘๐	%
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 � ระดับที่ ๒ อ�าเภอคุณธรรม
	 	 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	และด�าเนินการข้อ	๔	-	๖	ทุกข้อ	
	 	 ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
	 	 โดยมีผลรวมคะแนนข้อ	๑	-	๖	ไม่น้อยกว่า	๘	คะแนน	
  และต้องมีจ�านวนชุมชนและองค์กร*	ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอนั้น
  ที่ประเมินได้ในระดับ	“คุณธรรม”	ไม่น้อยกว่า	๓๐	%

 � ระดับที่ ๓ อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ
	 	 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	ระดับที่	๒	
	 	 และด�าเนินการข้อ	๗	-	๙	ทุกข้อ	ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	
	 	 รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	โดยมีผลรวมคะแนนข้อ	๑	-	๙	
	 	 ไม่น้อยกว่า	๑๒	คะแนน	และต้องมีจ�านวนชุมชนและองค์กร*
  ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอนั้น	ที่ประเมินได้ในระดับ“คุณธรรมต้นแบบ” 
  ไม่น้อยกว่า	๒๐	%

	 *	 จ�านวนชุมชนและองค์กร	 ให้คิดฐาน	๑๐๐%	จากจ�านวนชุมชน
และองค์กรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในปที่ผ่านมา 
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การประเมิน

อ�าเภอคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ อ�าเภอส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๓)

การประเมินกระบวนการพัฒนาอ�าเภอ

๑)	 อ�าเภอมีการประชุม
ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันระหว่าง
นายอ�าเภอกับ
หัวหน้าส่วนราชการ	
ผู้แทนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน	
ในพื้นที่อ�าเภอ
ที่จะพัฒนา
เปนอ�าเภอคุณธรรม

จ�านวนหน่วยงาน
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์โดย
ท�าเปนลายลักษณ์
อักษร	ดังนี้
-	ส่วนราชการ
ระดับอ�าเภอ	
๘๐	%	ขึ้นไป

-	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	
๒๐	%	ขึ้นไป

-	ชุมชนและ
องค์กรภาค
เอกชนตั้งแต่
ระดับส่งเสริม
คุณธรรม	ตั้งแต่	
๒๐	%	ขึ้นไป	

จ�านวนหน่วยงาน
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์โดย
ท�าเปนลายลักษณ์
อักษร	ดังนี้
-	ส่วนราชการ
ระดับอ�าเภอ	
๕๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%

-	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑๐.๐๐	-	
๑๙.๙๙%

-	ชุมชนและ
องค์กร
ภาคเอกชน
ตั้งแต่ระดับ
ส่งเสริมคุณธรรม 
ตั้งแต่	๑๐.๐๐	-	
๑๙.๙๙	%

ไม่มีการประกาศ
เจตนารมณ์
ร่วมกันระหว่าง
นายอ�าเภอ
กับหัวหน้า
ส่วนราชการ	
ผู้แทนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ
และเอกชน	
ในพื้นที่อ�าเภอนั้น

เกณฑ์การประเมินอ�าเภอคุณธรรม
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การประเมิน

อ�าเภอคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๒)	 อ�าเภอมีการก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหา
ที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	
ร่วมกันในอ�าเภอ	
และมีการจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของอ�าเภอที่สอดคล้อง
กับนโยบายด้าน
คุณธรรมของจังหวัด

จ�านวนหน่วยงาน
ที่ร่วมกันก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
และก�าหนด	
“ปญหา
ที่อยากแก้”	
และ	“ความดี
ที่อยากท�า”	และ
ร่วมจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ระดับอ�าเภอ	ดังนี้
-	ส่วนราชการ
ระดับอ�าเภอ	
๘๐	%	ขึ้นไป

-	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	
๒๐	%	ขึ้นไป

-	ชุมชนและ
องค์กร
ภาคเอกชน
ตั้งแต่ระดับ
ส่งเสริมคุณธรรม 
ตั้งแต่	๒๐%	
ขึ้นไป	

จ�านวนหน่วยงาน
ที่ร่วมกันก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
และก�าหนด	
“ปญหา
ที่อยากแก้”	
และ	“ความดี
ที่อยากท�า”	และ
ร่วมจัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ระดับอ�าเภอ	ดังนี้
-	ส่วนราชการ
ระดับอ�าเภอ	
๕๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%

-	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	
๑๐.๐๐	-	
๑๙.๙๙	%

-	ชุมชนและ
องค์กร
ภาคเอกชน
ตั้งแต่ระดับ
ส่งเสริมคณุธรรม 
ตั้งแต่	๑๐.๐๐	-	
๑๙.๙๙	%	

ไม่มีการ
จัดท�าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของอ�าเภอ
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การประเมิน

อ�าเภอคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

-	แผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
อ�าเภอมีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายด้าน
คุณธรรมของ
จังหวัด

๓)	 อ�าเภอมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ	หรือ
คณะท�างานในการ
ด�าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมของอ�าเภอ	
และสอดคล้องกับ
นโยบายจังหวัด

มีการจัดตั้ง
และมอบหมาย
คณะกรรมการ/
คณะท�างาน
ในระดับอ�าเภอ
เพื่อรับผิดชอบ
หรือด�าเนินงาน/
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม	
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม
ของอ�าเภอเปน
ลายลักษณ์อักษร	

มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท�างาน
ในระดับอ�าเภอ
เพื่อรับผิดชอบ
หรือด�าเนินงาน/
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม	
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม
ของอ�าเภอเปน
ลายลักษณ์อักษร

ไม่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท�างาน
ในระดับอ�าเภอ
เพื่อรับผิดชอบ
หรือด�าเนินงาน/
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
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การประเมิน

อ�าเภอคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๒ อ�าเภอคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๖)

การประเมินกระบวนการและการด�าเนินงานตามแผน

๔)	อ�าเภอมีการด�าเนินงาน/
กิจกรรมตามคุณธรรม
เปาหมาย	“ปญหา
ที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	
จนเกิดผลส�าเร็จใน
การด�าเนินงานตามตัว
ชี้วัดของแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จตั้งแต่	
๖๐.๐๐	%	ขึ้นไป	
และเปนไปตาม
เปาหมายของ
กิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จตั้งแต่	
๔๐.๐๐	-	
๕๙.๙๙	%	
และเปนไปตาม
เปาหมายของ
กิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้
มีผลส�าเร็จ
น้อยกว่า	๔๐%
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การประเมิน

อ�าเภอคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๕)	 แผนส่งเสริมคุณธรรม
ของอ�าเภอได้รับการ
บรรจุเปนส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์จังหวัด	
และหรือหน่วยงานอื่น	
และเกิดการบูรณาการ
การท�างานจาก
ทุกภาคส่วนตามกลไก
ประชารัฐ

-	แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ของอ�าเภอ
ได้รับการบรรจุ
เปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์
จังหวัด	และหรือ
หน่วยงานอื่น	
ทั้งภาครัฐ
และเอกชน

-	สามารถผลักดัน
จนได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
จังหวัด/อ�าเภอ/
หน่วยงานอื่น	
ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
ที่เกี่ยวข้องใน
การด�าเนินงาน
ตามแผน

แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ของอ�าเภอ
ได้รับการบรรจุ
เปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์
จังหวัด	และหรือ
หน่วยงานอื่น	
ทั้งภาครัฐ
และเอกชน

แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ของอ�าเภอ
ไม่ได้รับการบรรจุ
เปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์
จังหวัด	และหรือ
หน่วยงานอื่น	
ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
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การประเมิน

อ�าเภอคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๖)	 อ�าเภอมีการประกาศ
ยกย่อง	เชิดชู	บุคคล	
ชุมชน	องค์กรคุณธรรม	
ตามที่ก�าหนดไว้ใน
แผนส่งเสริมคุณธรรม		

-	มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคคลที่ท�า
ความดีจนเปน
แบบอย่างได้

-	มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
องค์กร/ชุมชน
ที่ส่งเสริม
คุณธรรม
เปาหมายจนเปน
แบบอย่าง

มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคล
ที่ท�าความดี
จนเปนแบบอย่าง
ได้

ไม่มีการ
ประกาศยกย่อง
เชิดชูบุคคล
ที่ท�าความดี

ประเมินระดับที่ ๓ อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ ๑ - ๙)                    

การประเมินกระบวนการ การด�าเนินงานตามแผน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๗)	 อ�าเภอมีผลส�าเร็จ
ของการด�าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของ
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มมากขึ้น

มีผลส�าเร็จ
ของการด�าเนิน
กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
ตั้งแต่	๘๐.๐๐	%	
ขึ้นไป	และเปนไป
ตามเปาหมาย
ของกิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีผลส�าเร็จ
ของการด�าเนิน
กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
ตั้งแต่	๗๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%	
และเปนไปตาม
เปาหมายของ
กิจกรรม
ที่ก�าหนดไว้

การด�าเนิน
กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้มีผล
ส�าเร็จน้อยกว่า	
๗๐.๐๐	%
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การประเมิน

อ�าเภอคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๘)	 อ�าเภอมีการจัดกิจกรรม	
ใน	๓	มิติ	ได้แก่	
หลักศาสนา	
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	
และวิถีวัฒนธรรม	
เพิ่มเติมจาก
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีการจัดกิจกรรม	
ครบทั้ง		๓		มิติ	

มีการจัดกิจกรรม	
จ�านวน	๒	มิติ	

มีการจัดกิจกรรม
น้อยกว่า	๒	มิติ

๙)	 อ�าเภอมีองค์ความรู้
จากกระบวนการพัฒนา
อ�าเภอคุณธรรม	องค์กร
คุณธรรม	และชุมชน
คุณธรรม	ในพื้นที่
ของอ�าเภอที่ได้รับ
การพัฒนา	มีผู้ที่
สามารถเปนวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้	
และมีความพร้อม
ในการเปนแหล่งเรียนรู้
ให้กับอ�าเภออื่นได้

อ�าเภอมี
องค์ความรู้
จากการเปน
อ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบ	
ที่สามารถให้
หน่วยงานอื่นๆ	
เข้ามาศึกษาดูงาน	
หรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ	
ไม่น้อยกว่า	
๕	ครั้งต่อป

อ�าเภอมี
องค์ความรู้
จากการเปน
อ�าเภอคุณธรรม
ต้นแบบ	
ที่สามารถให้
หน่วยงานอื่นๆ	
เข้ามาศึกษาดูงาน	
หรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ	
ไม่น้อยกว่า	
๓	ครั้งต่อป																	

อ�าเภอไม่ได้ให้
หน่วยงานอื่นๆ	
เข้ามาศึกษาดูงาน	
หรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ
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การประเมิน “จังหวัดคุณธรรม”

จังหวัดคุณธรรม 

	 หมายถึง	 จังหวัดที่ผู ้ว่าราชการจังหวัด	 ส่วนราชการ	 หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด	 อ�าเภอทุกแห่ง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
เทศบาลนคร	สถาบนัอดุมศกึษา	สภาหอการค้า	สภาอตุสาหกรรม	สภาวฒันธรรม
จังหวัด	 เครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สถาบันทางศาสนา	 สมาคม	 มูลนิธิ
และทุกภาคส่วนของจังหวัด	 เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์
และมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการส่งเสรมิคณุธรรมในชุมชน	องค์กร	อ�าเภอและจังหวดั	
ให้ยึดมั่นและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา	 โดยน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงและวิถวัีฒนธรรมไทยทีด่งีาม	มาเปนหลกัในการด�ารงชวีติ	
ตลอดจนมีส ่วนร ่วมรณรงค์ส ่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน	 ชุมชน	
หรือเครือข่ายอื่นๆ	
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ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินจังหวัดคุณธรรม

	 การประเมินจังหวัดคุณธรรม	 เป นกระบวนการส�าคัญที่ เน ้น
กระบวนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
สู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของจังหวัด	 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยมี
การประเมินตามเกณฑ์คณุธรรมเปาหมายทีจ่งัหวัดก�าหนดไว้	เพือ่แก้ไข	ปรบัปรงุ	
พฒันายกระดบัจงัหวดัสู่การเปนจงัหวัดคณุธรรมต้นแบบ	เพือ่น�าไปสูก่ารขยาย
ผลการขับเคลื่อนไปยังจังหวัดอื่นๆ	โดยก�าหนดเปน	๙	ตัวชี้วัด	๓	ระดับ	คือ	

 � ระดับที่ ๑ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
	 	 ด�าเนินการข้อ	๑	-	๓	ทุกข้อ	ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	
	 	 รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	และต้องมีจ�านวนอ�าเภอ
  ที่ประเมินได้ในระดับ	“ส่งเสริมคุณธรรม”	ไม่น้อยกว่า	๕๐%

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

40



 � ระดับที่ ๒ จังหวัดคุณธรรม
	 	 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	และด�าเนินการข้อ	๔	-	๖	ทุกข้อ	
	 	 ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
	 	 โดยมีผลรวมคะแนนข้อ	๑	-	๖	ไม่น้อยกว่า	๘	คะแนน	
  และต้องมีจ�านวนอ�าเภอ	ที่ประเมินได้ในระดับ	“คุณธรรม” 
  ไม่น้อยกว่า	๔๐%

 � ระดับที่ ๓ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
	 	 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่	๑	ระดับที่	๒	
	 	 และด�าเนินการข้อ	๗	-	๙	ทุกข้อ	ไม่น้อยกว่าข้อละ	๑	คะแนน	
	 	 รวมแล้วไม่น้อยกว่า	๔	คะแนน	
	 	 โดยมีผลรวมคะแนนข้อ	๑	-	๙	ไม่น้อยกว่า	๑๒	คะแนน	
  และต้องมีจ�านวนอ�าเภอ	ที่ประเมินได้ในระดับ 
  “คุณธรรมต้นแบบ”	ไม่น้อยกว่า	๓๐%

	 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๓)

การประเมินกระบวนการพัฒนาจังหวัด

๑)	 จังหวัดมีการประกาศ
เจตนารมณ์
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัด	
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน	(ที่ปรากฏ
ตามองค์ประชุม
กรมการจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด)	
ที่จะพัฒนาเปน
จังหวัดคุณธรรม

จ�านวนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัด	
ตั้งแต่	๘๐.๐๐	%	
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์จะ
ขับเคลื่อนจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างเปน
ลายลักษณ์อักษร

จ�านวนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัด	
ตั้งแต่	๕๐.๐๐	-	
๗๙.๙๙	%	
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์
จะขับเคลื่อน
จังหวัดส่งเสริม
คุณธรรม
อย่างเปน
ลายลักษณ์อักษร

ไม่มีการประกาศ
เจตนารมณ์
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

๒)	 จังหวัดมีการก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหา
ที่อยากแก้”และ	
“ความดีที่อยากท�า”	
ของจังหวัด	และมีการ
จัดท�าแผนส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด

-	มีการก�าหนด
คุณธรรม
เปาหมายและ
ก�าหนด	“ปญหา
ที่อยากแก้”	
และ“ความดี
ที่อยากท�า”	
เพื่อแก้ไขปญหา
ของจังหวัด										

-	มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
จังหวัด

มีการก�าหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
และก�าหนด	
“ปญหา
ที่อยากแก้”	
และ	“ความดี
ที่อยากท�า”	
เพื่อแก้ไขปญหา
ของจังหวัด

ไม่มีการจัดท�า
แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ของจังหวัด

เกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๓)	 จังหวัดมีการแต่งตั้ง
คณะท�างานในการ
ด�าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด
ที่มีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน	และมีการ
ถ่ายทอดภารกิจ
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมไปในระดับ
อ�าเภอเพื่อด�าเนินการ
ตามคุณธรรมเปาหมาย
ของจังหวัด

จังหวัด
มีการแต่งตั้ง
คณะท�างาน	
หรือมอบหมาย
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด	
รับผิดชอบ
การด�าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด	
ที่ชัดเจนเปน
ลายลักษณ์อักษร	
และมีการ
มอบหมายภารกิจ
ไปยังอ�าเภอ	
เพื่อด�าเนินการ
ตามคุณธรรม
เปาหมาย
ของจังหวัด

จังหวัด
มีการแต่งตั้ง
คณะท�างาน	
หรือมอบหมาย
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด	
รับผิดชอบ
การด�าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด	

ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะท�างาน	
หรือมอบหมาย
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด
รับผิดชอบ
การด�าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๒ จังหวัดคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๖)

การประเมินกระบวนการและการด�าเนินงานตามแผน

๔)	 จังหวัดมีการด�าเนินงาน
ตามคุณธรรมเปาหมาย	
“ปญหาที่อยากแก้”	
และ	“ความดีที่อยากท�า”
ของจังหวัดจนเกิด
ผลส�าเร็จในการ
ด�าเนินงานตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

-	จังหวัดมีการ
ด�าเนินงาน/
กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ในจังหวัด
ตามแผน
ส่งเสริมคณุธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
ตั้งแต่	๕๐.๐๐	%	
ขึ้นไป	

-	จ�านวนอ�าเภอ
ที่มีการขับเคลื่อน
แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย	
ตั้งแต่	๕๐.๐๐%	
ขึ้นไป

-	จังหวัดมีการ
ด�าเนินงาน/
กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ในจังหวัด
ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
ตั้งแต่	๓๐.๐๐	-	
๔๙.๙๙	%

-	จ�านวนอ�าเภอ
ที่มีการขับเคลื่อน
แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย	
ตั้งแต่	๓๐.๐๐	-	
๔๙.๙๙	%

การด�าเนินงาน/
กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ในจังหวัด
ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้	
มีผลส�าเร็จ
น้อยกว่า	
๓๐.๐๐%
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๕)	 แผนส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัดได้รับการ
บรรจุเปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์จังหวัด	
และเกิดการบูรณาการ
การท�างานจาก
ทุกภาคส่วน

-	สามารถ
บูรณาการแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด
โดยได้รับ
การบรรจุเปน
ส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด														

-	ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
จังหวัดหรือจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ด�าเนินงาน
ตามแผน

สามารถ
บูรณาการแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด
โดยได้รับ
การบรรจุเปน
ส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด	

ไม่มี
การบูรณาการ
แผนส่งเสริม
คุณธรรม
ของจังหวัด
ในยุทธศาสตร์
จังหวัด

๖)	 จังหวัดมีการยกย่อง	
เชิดชู	บุคคล	ชุมชน	
องค์กร	อ�าเภอคุณธรรม	
ตามที่ก�าหนดไว้ในแผน
ส่งเสริมคุณธรรม		

-	มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคคลที่ท�า
ความดีจนเปน
แบบอย่างได้

-	มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
องค์กร/ชุมชน/
อ�าเภอที่ส่งเสริม
คุณธรรม
เปาหมายจน
เปนแบบอย่าง

มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคคลที่ท�า
ความดีจนเปน
แบบอย่างได้

ไม่มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชู
บุคคลที่ท�าความดี
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๓ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ ๑ - ๙)

การประเมินกระบวนการ การด�าเนินงานตามแผน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๗)	 จังหวัดมีผลส�าเร็จ
การด�าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มมากขึ้น

มีผลส�าเร็จจาก
การด�าเนินงาน/
กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ในจังหวัดตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด
ที่ก�าหนดไว้	ตั้งแต่	
๘๐.๐๐%	ขึ้นไป

มีผลส�าเร็จจาก
การด�าเนินงาน/
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
ในจังหวัดตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด
ที่ก�าหนดไว้	ตั้งแต่	
๕๐.๐๐-๗๙.๙๙%

การด�าเนินงาน/
กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ในจังหวัดตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด
ที่ก�าหนดไว้	
น้อยกว่า	
๕๐.๐๐%

๘)	 จังหวัดมีการจัดกิจกรรม	
ใน	๓	มิติ	ได้แก่	
หลักศาสนา	
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	
และวิถีวัฒนธรรม	
เพิ่มเติมจากแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีการจัดกิจกรรม	
ครบทั้ง	๓	มิติ

มีการจัดกิจกรรม	
จ�านวน	๒	มิติ	

มีการจัดกิจกรรม
น้อยกว่า	๑	มิติ
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๙)	 จังหวัดมีองค์ความรู้
ในการพัฒนาจังหวัด
ให้เปนจังหวัดคุณธรรม	
มีวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้	และมี
ความพร้อมในการ
เปนแหล่งเรียนรู้
ของจังหวัดอื่นๆ

-	มีองค์ความรู้
ในการพัฒนา
จังหวัดให้เปน
จังหวัดคุณธรรม	

-	มีแหล่งเรียนรู้	
ผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพร่	และ
มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้
การด�าเนินงาน
จังหวัดคุณธรรม

-	มีวิทยากร
ถ่ายทอด
องค์ความรู้	
ไปสู่จังหวัดอื่น

-	มีองค์ความรู้
ในการพัฒนา
จังหวัดให้เปน
จังหวัดคุณธรรม	

-	มีแหล่งเรียนรู้	
และผลิตสื่อ
เพื่อเผยแพร่	

ไม่มีการจัดการ
องค์ความรู้ในการ
พัฒนาจังหวัด
ให้เปนจังหวัด
คุณธรรม
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แนวทางการประเมิน

ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรม 



 ๑. การประเมนิชมุชน องคกร และอาํเภอ ในสวนภมิูภาคสูระดับ

สงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมตนแบบ 

	 (๑)		 จังหวัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 (สวจ.)	 ในฐานะ
เลขานกุารคณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบัจังหวัด	แจ้งหน่วยงานต่างๆ	
ในจังหวัด	พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และประสานให้ชุมชน	องค์กร	และอ�าเภอ
เข้าร่วมการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม	 ๓	 ระดับ	 ได้แก่	
ระดับส่งเสริมคุณธรรม	ระดับคุณธรรม	และระดับคุณธรรมต้นแบบ	
	 (๒)		 ชุมชน	องค์กร	และอ�าเภอที่ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว	ส่งผล
การประเมินพร้อมหลักฐานให้	 สวจ.	 ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด	
	 (๓)		 คณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบัจงัหวดั	ตรวจสอบข้อมลู	
และพิจารณาผลการประเมิน	
	 (๔)		 สวจ.	ในฐานะฝายเลขานกุารคณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรม
ระดบัจงัหวดั	ส่งผลการประเมินไปยงักรมการศาสนา	(ศน.)	ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม		
เพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการฯ	และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

แนวทางการประเมิน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
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หลักฐานไม่ถูกต้อง/

ไม่ครบถ้วน

ชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	ประเมินตนเอง
และส่งผลการประเมินพร้อมหลักฐานให้	สวจ.

สวจ.	รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด	
เพื่อตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการประเมิน

สวจ.	ส่งผลการประเมิน
ให้	ศน.

สวจ.	ประชาสัมพันธ์	ประสาน	สร้างการรับรู้และความเข้าใจ	
ให้กับชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	เข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์

ศน.	ตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเพื่อน�าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

การประเมินชุมชน องค์กร และอ�าเภอ ในส่วนภูมิภาค
สู่ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ
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 ๒. การประเมนิจงัหวดั สูระดบัสงเสรมิคณุธรรม ระดับคุณธรรม 

และระดับคุณธรรมตนแบบ 

	 (๑)		 กระทรวงมหาดไทย	 โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย	 (ศปท.มท.)	 ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย	 ประชาสัมพันธ์และประสานจังหวัด
ให้ด�าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม	๓	ระดับ	 ได้แก่	
ระดับส่งเสริมคุณธรรม	ระดับคุณธรรม	และระดับคุณธรรมต้นแบบ	
	 (๒)		 จังหวัดประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว	 ส่งผลการประเมินพร้อม
หลักฐานให้	 ศปท.มท.	 ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
	 (๓)		 คณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมกระทรวงมหาดไทย	ตรวจสอบ
ข้อมูล	และพิจารณาผลการประเมิน	
	 (๔)		 ศปท.มท.	 ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทยส่งผลการประเมินไปยังกรมการศาสนา	 (ศน.)	
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	 องค์กร	 อ�าเภอ	
และจังหวัดคุณธรรม	 เพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการฯ	 และคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
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หลักฐานไม่ถูกต้อง/

ไม่ครบถ้วน

จังหวัดประเมินตนเอง
และส่งผลการประเมินพร้อมหลักฐานให้	ศปท.มท.

ศปท.มท.	รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

เพื่อตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการประเมิน

ศปท.มท.	ส่งผลการประเมิน
ให้	ศน.

ศปท.มท.	ประชาสัมพันธ์	ประสาน	สร้างการรับรู้และความเข้าใจ	
ให้จังหวัดเข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์

ศน.	ตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเพื่อน�าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

การประเมินจังหวัด 
สู่ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ 
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 ๓. การประเมินชุมชนและองคกร ในสวนกลางและในสังกัด

กรงุเทพมหานคร สูระดบัสงเสรมิคณุธรรม ระดับคุณธรรม และระดับ

คุณธรรมตนแบบ

	 (๑)		 องค์กรในสังกัดกระทรวง	
	 	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 (ศปท.)	 แต่ละกระทรวง
ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง	
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
คณุธรรม	๓	ระดบั	ได้แก่	ระดบัส่งเสรมิคณุธรรม	ระดบัคณุธรรม	และระดบัคณุธรรม
ต้นแบบ	และรวบรวมผลการประเมินเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวงตรวจสอบ	 พิจารณาผลการประเมิน	 แล้วส่งผลการประเมิน
ไปยังกรมการศาสนา	 (ศน.)	 ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
การประเมินชุมชน	 องค์กร	 อ�าเภอ	 และจังหวัดคุณธรรม	 เพื่อน�าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ	 และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ให้ความ
เห็นชอบตามล�าดับ
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หลักฐานไม่ถูกต้อง/

ไม่ครบถ้วน

หน่วยงานประเมินตนเอง
และส่งผลการประเมินพร้อมหลักฐานให้	ศปท.

ศปท.	รวบรวมข้อมูล
เสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง

ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการประเมิน

ศปท.	ส่งผลการประเมิน
ให้	ศน.

ศปท.	แต่ละกระทรวง	ประชาสัมพันธ์	ประสาน	สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้หน่วยงานในสังกัดประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์

ศน.	ตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเพื่อน�าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

การประเมินองค์กรในสังกัดกระทรวง 
สู่ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ
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หลักฐานไม่ถูกต้อง/

ไม่ครบถ้วน

หน่วยงานประเมินตนเอง
และส่งผลการประเมินพร้อมหลักฐานให้	ศน.

ศน.	รวบรวม	ตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	

อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม
พิจารณาและเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

หน่วยงานประชาสัมพันธ์	ประสาน	สร้างการรับรู้และความเข้าใจ	
ให้หน่วยงานในสังกัดประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์

	 (๒)		 หน่วยงาน	องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง	
	 	 	 แต่ละหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม	๓	ระดับ	ได้แก่	ระดับส่งเสริมคุณธรรม	
ระดับคุณธรรม	 และระดับคุณธรรมต้นแบบ	 แล้วส่งผลการประเมินให้
กรมการศาสนา	 (ศน.)	 ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน
ชุมชน	 องค์กร	 อ�าเภอ	 และจังหวัดคุณธรรม	 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ	
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

การประเมินองค์กรที่เปนหน่วยงาน องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง
สู่ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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	 (๓)		 ชุมชนและองค์กร	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	 	 	 (๓.๑)	 การประเมินชุมชนกรุงเทพมหานคร	:	กรุงเทพมหานคร	
(กทม.)	โดยปลัดกรุงเทพมหานคร	มอบส�านักพัฒนาสังคม	(สพส.)	ด�าเนินการ
ขับเคลื่อนส่งเสริมชุมชนคุณธรรมที่จัดตั้งโดย	กทม.	โดย	สพส.	ส่งแบบฟอร์ม
การประเมินผลชุมชนคุณธรรมให้ส�านักงานเขตด�าเนินการคัดเลือกชุมชน
คุณธรรมทั้ง	 ๓	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับส่งเสริมคุณธรรม	 ระดับคุณธรรมและ
ระดับคุณธรรมต้นแบบ	 โดยรวบรวมผลสรุปตรวจสอบผลด�าเนินการของ
ชุมชนคุณธรรมและส่งส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว	(สวท.)	เสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาผลการประเมิน	
เพื่อส่งผลการประเมินให้กรมการศาสนา	 (ศน.)	 ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะอนกุรรมการด้านประเมินฯ	น�าเสนอคณะอนกุรรมการและคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามล�าดับ
	 	 	 (๓.๒)	 การประเมินองค์กร	 :	 กทม.	 โดยปลัดกรุงเทพมหานคร	
มอบ	 สวท.	 และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร	
(ส�านักงาน	ก.ก.)	ด�าเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน	
กทม.	 และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน	 กทม.	 ประเมินตนเองตามเกณฑ์
การประเมินองค์กรคุณธรรม	 ๓	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับส่งเสริมคุณธรรม	 ระดับ
คุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบ	 โดยรวบรวมผลการประเมินเสนอ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานครตรวจสอบ	 พิจารณา
ผลการประเมิน	 และส่งผลการประเมินให้	 ศน.	 ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะอนกุรรมการด้านการประเมนิชุมชน		องค์กร	อ�าเภอ	และจงัหวดัคณุธรรม	
เพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการฯ	และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ	
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หลักฐาน

ไม่ถูกต้อง/

ไม่ครบถ้วน

หลักฐาน

ไม่ถูกต้อง/

ไม่ครบถ้วน

ชุมชน	:	สพส.	และ
ส�านักงานเขต	ประเมิน

และส่งผลประเมิน
พร้อมหลักฐาน
ให้	สวท.	กทม.

องค์กร	:	หน่วยงาน
ของ	กทม.	

ประเมินตนเอง
และส่งผลประเมิน
พร้อมหลักฐาน
ให้	สวท.	กทม.

สวท.	รวบรวม	ตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	

ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการประเมิน

สวท.	ส่งผลการประเมิน
ให้	ศน.

สวท.	สพส.	ส�านักงาน	ก.ก.	และส�านักงานเขต	๕๐	เขต	
ประชาสัมพันธ์	ประสาน	สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้ชุมชนที่จัดตั้งโดย	กทม.	และองค์กรสังกัด	กทม.	

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์

ศน.	ตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการ
ด้านการประเมินชุมชน	องค์กร	อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม	

และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

การประเมินชุมชนและองค์กร ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สู่ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

58



แนวทางการประกาศยกย่อง

ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรม 



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

60



แนวทางการประกาศยกย่อง
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม ระดับคุณธรรมตนแบบ

 ส่วนภูมิภาค
 • ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
	 	 ได้รบัเกยีรตบิตัรจากประธานอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบั
จงัหวดั	ตามประเภทและระดับทีป่ระเมิน	โดยมอบส�านักงานวฒันธรรมจังหวดั
แต่ละจังหวัดด�าเนินการ
 • จังหวัด 
	 	 ได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงมหาดไทย	ตามประเภทและระดบัทีป่ระเมนิ	โดยมอบศนูย์ปฏบิตักิาร
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย	(ศปท.มท.)	ด�าเนินการ
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 ส่วนกลาง/กรุงเทพมหานคร
 • องค์กรในสังกัดกระทรวง 
	 	 ได้รบัเกยีรติบัตรจากประธานอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบั
กระทรวง	 ตามประเภทและระดับที่ประเมิน	 โดยมอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต	(ศปท.)	หรือหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละกระทรวงด�าเนินการ
 • องค์กรและชุมชน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
	 	 ได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กรุงเทพมหานคร	ตามประเภทและระดับที่ประเมิน	โดยมอบส�านักวัฒนธรรม	
กีฬา	และการท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร	ด�าเนินการ
 • องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน
	 	 ได้รบัเกยีรตบิตัรจากประธานอนกุรรมการด้านการประเมนิชมุชน	
องค์กร	อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	ตามระดับที่ประเมิน
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หลักฐานประกอบการประเมิน

ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรม



หลักฐานประกอบการประเมินชุมชน              องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ข้อ
                                                                     เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐาน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด

๑ มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน -	ประกาศเจตนารมณ์
-	รายชื่อผู้เข้าประชุม/
ผู้เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์

๒ ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหาที่อยากแก้”	
และ	“ความดีที่อยากท�า”

ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหาที่อยากแก้”	
และ	“ความดีที่อยากท�า”

ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	และ
ก�าหนด“ปญหาที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	และจัดท�า
แผนส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ
ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านคุณธรรมของจังหวัด

ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	และ
ก�าหนด“ปญหาที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	และจัดท�า
แผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด

-	รายละเอียดของ
คุณธรรมเปาหมาย	
ปญหาที่อยากแก้	
ความดีที่อยากท�า

-	แผนส่งเสริมคุณธรรม	

๓ จัดท�าแผนส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน
ซึ่งเปนความต้องการของคนในชุมชน
เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน	
(การระเบิดจากข้างใน)

จัดท�าแผนส่งเสริมคุณธรรม
อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร	
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเปาหมาย
ที่ก�าหนด

แต่งตั้งคณะกรรมการ	หรือ
คณะท�างานในการด�าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ	
และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด

แต่งตั้งคณะท�างานในการ
ด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัดที่มีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	
และมีการถ่ายทอดภารกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ไปในระดับอ�าเภอ

-	แผนส่งเสริมคุณธรรม
-	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการ/คณะท�างาน
ในการด�าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม

-	การถ่ายทอดภารกิจ
ในระดับอ�าเภอ

๔ มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้	
จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	
และได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
และหรือเงินทุนจากหน่วยงาน
ภาคประชารัฐในพื้นที่

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

-	ผลส�าเร็จของกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
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หลักฐานประกอบการประเมินชุมชน              องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ข้อ
                                                                     เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐาน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด

๑ มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน -	ประกาศเจตนารมณ์
-	รายชื่อผู้เข้าประชุม/
ผู้เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์

๒ ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหาที่อยากแก้”	
และ	“ความดีที่อยากท�า”

ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	
และก�าหนด	“ปญหาที่อยากแก้”	
และ	“ความดีที่อยากท�า”

ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	และ
ก�าหนด“ปญหาที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	และจัดท�า
แผนส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ
ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านคุณธรรมของจังหวัด

ก�าหนดคุณธรรมเปาหมาย	และ
ก�าหนด“ปญหาที่อยากแก้”	และ	
“ความดีที่อยากท�า”	และจัดท�า
แผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด

-	รายละเอียดของ
คุณธรรมเปาหมาย	
ปญหาที่อยากแก้	
ความดีที่อยากท�า

-	แผนส่งเสริมคุณธรรม	

๓ จัดท�าแผนส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน
ซึ่งเปนความต้องการของคนในชุมชน
เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน	
(การระเบิดจากข้างใน)

จัดท�าแผนส่งเสริมคุณธรรม
อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร	
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเปาหมาย
ที่ก�าหนด

แต่งตั้งคณะกรรมการ	หรือ
คณะท�างานในการด�าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ	
และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด

แต่งตั้งคณะท�างานในการ
ด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัดที่มีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	
และมีการถ่ายทอดภารกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ไปในระดับอ�าเภอ

-	แผนส่งเสริมคุณธรรม
-	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการ/คณะท�างาน
ในการด�าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม

-	การถ่ายทอดภารกิจ
ในระดับอ�าเภอ

๔ มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้	
จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	
และได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
และหรือเงินทุนจากหน่วยงาน
ภาคประชารัฐในพื้นที่

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

-	ผลส�าเร็จของกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้
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ข้อ
                                                                     เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐาน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด

๕ มีการติดตามประเมินผลส�าเร็จ
เพื่อทบทวน	ปรับปรุง	แผนส่งเสริม
คุณธรรมของชุมชนให้มีคุณภาพ
และบรรลุผล

มีการติดตามประเมินผลส�าเร็จ	
เพื่อทบทวน	ปรับปรุง	แผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพ
และบรรลุคุณธรรมเปาหมายที่ก�าหนด

แผนส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ
ได้รับการบรรจุเปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์จังหวัด	
และหรือหน่วยงานอื่น	
และเกิดการบูรณาการ
การท�างานจากทุกภาคส่วน

แผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด
ได้รับการบรรจุเปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์จังหวัด	
และเกดิการบรูณาการการท�างาน
จากทุกภาคส่วน

-	รายงานการประเมิน
ผลส�าเร็จ

-	แผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่มีการปรับปรุง/
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ได้รับการบรรจุเปน
ยุทธศาสตร์จังหวัด

๖ มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล	
ผู้ท�าความดีและหรือบุคคลผู้มีคุณธรรม
ในชุมชนและหรือบุคคลอื่นที่ท�าความดี
ให้กับชุมชน

มีการยกย่อง	เชิดชู	บุคลากรที่ท�าความดี
จนเปนแบบอย่างได้	และหรือหน่วยงานที่
มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม

มีการประกาศยกย่อง	เชิดชู	
บุคคล	ชุมชน	องค์กรคุณธรรม

มีการยกย่อง	เชิดชู	บุคคล	ชุมชน	
องค์กร	อ�าเภอคุณธรรม

-	รายงานการประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคล	
ชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ
คุณธรรม

๗ มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้
เพิ่มมากขึ้น	และท�าให้คนในชุมชนมี
ความสุข

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้เพิ่ม
มากขึ้น	และพฤติกรรมของคนในองค์กร
เกิดการเปลี่ยนแปลง

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ของแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มมากขึ้น

มีผลส�าเร็จการด�าเนินงาน
ของแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มมากขึ้น

-	ผลส�าเร็จของกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้
ที่เพิ่มขึ้น

-	การประเมินความสุข
ของคนในชุมชน

-	การประเมินพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลง
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ข้อ
                                                                     เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐาน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด

๕ มีการติดตามประเมินผลส�าเร็จ
เพื่อทบทวน	ปรับปรุง	แผนส่งเสริม
คุณธรรมของชุมชนให้มีคุณภาพ
และบรรลุผล

มีการติดตามประเมินผลส�าเร็จ	
เพื่อทบทวน	ปรับปรุง	แผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพ
และบรรลุคุณธรรมเปาหมายที่ก�าหนด

แผนส่งเสริมคุณธรรมของอ�าเภอ
ได้รับการบรรจุเปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์จังหวัด	
และหรือหน่วยงานอื่น	
และเกิดการบูรณาการ
การท�างานจากทุกภาคส่วน

แผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด
ได้รับการบรรจุเปนส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์จังหวัด	
และเกดิการบรูณาการการท�างาน
จากทุกภาคส่วน

-	รายงานการประเมิน
ผลส�าเร็จ

-	แผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่มีการปรับปรุง/
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ได้รับการบรรจุเปน
ยุทธศาสตร์จังหวัด

๖ มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล	
ผู้ท�าความดีและหรือบุคคลผู้มีคุณธรรม
ในชุมชนและหรือบุคคลอื่นที่ท�าความดี
ให้กับชุมชน

มีการยกย่อง	เชิดชู	บุคลากรที่ท�าความดี
จนเปนแบบอย่างได้	และหรือหน่วยงานที่
มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม

มีการประกาศยกย่อง	เชิดชู	
บุคคล	ชุมชน	องค์กรคุณธรรม

มีการยกย่อง	เชิดชู	บุคคล	ชุมชน	
องค์กร	อ�าเภอคุณธรรม

-	รายงานการประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคล	
ชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ
คุณธรรม

๗ มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้
เพิ่มมากขึ้น	และท�าให้คนในชุมชนมี
ความสุข

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก�าหนดไว้เพิ่ม
มากขึ้น	และพฤติกรรมของคนในองค์กร
เกิดการเปลี่ยนแปลง

มีผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ของแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มมากขึ้น

มีผลส�าเร็จการด�าเนินงาน
ของแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มมากขึ้น

-	ผลส�าเร็จของกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้
ที่เพิ่มขึ้น

-	การประเมินความสุข
ของคนในชุมชน

-	การประเมินพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลง
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ข้อ
                                                                     เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐาน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด

๘ มีการก�าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	
ใน	๓	มิติมาแก้ปญหาของชุมชน	
และบ่มเพาะคุณธรรมความดีที่อยากท�า

มีการจัดกิจกรรม	ใน	๓	มิติ	
เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีการจัดกิจกรรม	ใน	๓	มิติ	
เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

มีการจัดกิจกรรม	ใน	๓	มิติ	
เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

-	รายงานการจัดกิจกรรม
ใน	๓	มิติ

๙ มีองค์ความรู้จากการเปนชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ	สามารถเปนแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆ	
เข้าศึกษาดูงานได้

มีองค์ความรู้จากการด�าเนินงาน
องค์กรคุณธรรม	เพื่อเผยแพร่
และสามารถเปนแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆ	ได้

มีองค์ความรู้จากกระบวนการ
พัฒนาอ�าเภอคุณธรรม	
องค์กรคุณธรรม	และชุมชน
คุณธรรม	ในพื้นที่ของอ�าเภอ
ที่ได้รับการพัฒนา	มีผู้ที่สามารถ
เปนวิทยากรถ่ายทอดความรู้	
และมีความพร้อมในการเปน
แหล่งเรียนรู้ให้กับอ�าเภออื่นได้

มีองค์ความรู้ในการพัฒนาจังหวัด
ให้เปนจังหวัดคุณธรรม	
มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้	
และมีความพร้อมในการเปน
แหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดอื่นๆ	ได้

-	มีองค์ความรู้
-	มีแหล่งเรียนรู้	
และวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้
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ข้อ
                                                                     เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐาน
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด

๘ มีการก�าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	
ใน	๓	มิติมาแก้ปญหาของชุมชน	
และบ่มเพาะคุณธรรมความดีที่อยากท�า

มีการจัดกิจกรรม	ใน	๓	มิติ	
เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก�าหนดไว้

มีการจัดกิจกรรม	ใน	๓	มิติ	
เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

มีการจัดกิจกรรม	ใน	๓	มิติ	
เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก�าหนดไว้

-	รายงานการจัดกิจกรรม
ใน	๓	มิติ

๙ มีองค์ความรู้จากการเปนชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ	สามารถเปนแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆ	
เข้าศึกษาดูงานได้

มีองค์ความรู้จากการด�าเนินงาน
องค์กรคุณธรรม	เพื่อเผยแพร่
และสามารถเปนแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆ	ได้

มีองค์ความรู้จากกระบวนการ
พัฒนาอ�าเภอคุณธรรม	
องค์กรคุณธรรม	และชุมชน
คุณธรรม	ในพื้นที่ของอ�าเภอ
ที่ได้รับการพัฒนา	มีผู้ที่สามารถ
เปนวิทยากรถ่ายทอดความรู้	
และมีความพร้อมในการเปน
แหล่งเรียนรู้ให้กับอ�าเภออื่นได้

มีองค์ความรู้ในการพัฒนาจังหวัด
ให้เปนจังหวัดคุณธรรม	
มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้	
และมีความพร้อมในการเปน
แหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดอื่นๆ	ได้

-	มีองค์ความรู้
-	มีแหล่งเรียนรู้	
และวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้
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แบบรายงานผลการประเมิน

ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรม





สรุปผลการปรเมินชุมชน องค์กร และอ�าเภอคุณธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ..........

กระทรวง/จังหวัด .....................................

ประเภท
ระดับ

รวม
ส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรม คุณธรรมต้นแบบ

ชุมชน

องค์กร

อ�าเภอ

จังหวัด

รวม

หมายเหตุ กรุณาจัดท�าข้อมูลในโปรแกรม	excel	และส่งให้กรมการศาสนาทาง	e-mail	:	nmpc.dra@gmail.com

ผู้รายงาน	...........................................................

												(..........................................................)

ผู้ประสานงาน	.....................................................

(ต�าแหน่ง).............................................................

(เบอร์โทรศัพท์)....................................................

(e-mail)...............................................................
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

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  เปนเครื่องกระตุนผลักดันใหเกิด
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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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

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

ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเก่ียวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เปนกรรมการ 
ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแตงต้ังขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม  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 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ 
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   หาก 
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทย 
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

อนุมัติ 
(๔) ประสานนโยบายและแผน  เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน

ตาง  ๆ  ในเรื่องที่เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง  ๆ  ในการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ 
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน 

และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู   
(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่

เก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย างหนึ่ งอย างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๙ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายใหสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามระเบียบนี้ก็ได 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ  

โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 
(๒) สงเสริม  จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรมในสังคมไทย

รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เก่ียวของ 
(๓) สนับสนุนการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา

เครือขายองคกรที่เก่ียวของ 
(๔) ประสาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่

เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำต ิ (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๔  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการศาสนาคนหนึง่  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”   

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑ ให้กรมการศาสนาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยมีอ านาจหนา้ที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 
(๒) ส่งเสริม  จัดท าและประสานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(๓) สนับสนุนการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนบัสนุนการพัฒนาเครือข่ายองคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ประสาน  ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑

89คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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91คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)



คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

92



93คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 

วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 2. นายสามารถ น้อยคำภา ประธานคริสตจักรจังหวัดลำพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 3. นายนิพลธ ์ วารุณ ผู้แทนศาสนาอิสลามจังหวัดลำพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 4. นายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานอนุกรรมการ 
 5. พ.ต.ท.อุทัย จันทิมา (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน อนุกรรมการ    
 6. นางสาวบุณฑริกา สุภานันท์  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อนุกรรมการ 
 7. นายอารีย์ พันธุ์จันทร์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา อนุกรรมการ 
   จังหวัดลำพูน 
 8. นายโดม ศิลาแยง (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคง อนุกรรมการ 
   ของมนุษย์จังหวัดลำพูน   
 9. นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน อนุกรรมการ 
 10. นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน อนุกรรมการ 
 11. นายสมโภชน ์ ศรีชะนา (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน อนุกรรมการ 
 12. นางชลลดา สะอาดวงค์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ อนุกรรมการ 
   การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  
 13. นายประสิทธิ์ อินวรรณา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ อนุกรรมการ 
   การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน  
 14. นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม อนุกรรมการ 
   การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
   ตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน  
 15. นางสมพร วงศ์ฝั้น (แทน) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน อนุกรรมการ 
 16. นายปรชีา สมบูรณ์ชัย (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน อนุกรรมการ 
 17. นายพัสกร นันทวิชัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน อนุกรรมการ 
   จังหวัดลำพูน 
 18. นายบพิตร วิทยาวิโรจน ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
 19. นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา (แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ 
   และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นายสิทธิศักดิ ์ คำภู นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ อนุกรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

/ผู้ไม่มาประชุม... 
 



- 2 - 
ผู้ไมม่าประชุม 
 1. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ติดราชการ 
     การทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน 
 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  ติดราชการ   
 3. ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  ติดราชการ 
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ติดราชการ  
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตตา  นักวิชาการวัฒนธรรมำนาญการ  
 2. น.ส.พอลักษณ์ ปิ่นระฤก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
 3. นายสรวชิญ์ พีรัชชัยนนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
   
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการติดภารกิจ จึงมอบหมายให้นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์                   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จงัหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 แทน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
                        รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2564   
 วันที ่16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 

ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 แนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ต่อไปจนถึงวันที่                          
30 กันยายน 2565 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนดให้ทุกหน่วยงาน/
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดลำพูนมีการดำเนินการ
ขับเคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ    ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖5) 
มีจำนวน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ดังนี้ 

/1. อำเภอ.... 
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  1. อำเภอ จำนวน 8 อำเภอ แบ่งเป็น 
   - อำเภอส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 5 อำเภอ 
   - อำเภอคุณธรรม  จำนวน  - อำเภอ 
   - อำเภอคุณธรรมต้นแบบ  จำนวน 3 อำเภอ 
  2. องค์กร จำนวน 49 องค์กร แบ่งเป็น 
   - องค์ส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 18 องค์กร 
   - องค์กรคุณธรรม จำนวน 14 องค์กร 
   - องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 28 องค์กร 
  3. ชุมชน จำนวน 146 ชุมชน แบ่งเป็น 
   - ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 100 องค์กร 
   - ชุมชนคุณธรรม  จำนวน 14 องค์กร 
   - ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 32 องค์กร 
 และมีชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ชุมชน องค์กร และ

อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ดังนี้  
  1. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าบุก อำเภอป่าซาง  
  2. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  3. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ไดแ้ก่ อำเภอบ้านโฮ่ง  

นายธวัชชัย พัฒนปาลี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จะใช้เกณฑ์เดิมในปีที่ผ่านมา คือ มีการประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดบัส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ (หนังสือคู่มือ
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม) และเกณฑ์การให้คะแนน  
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

    ระดับท่ี ๑ ระดับส่งเสริมคุณธรรม 
   ขัน้ตอนที่ ๑ ประกาศกฎกติกา/ข้อตกลง/ธรรมนูญร่วมกัน 
   ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ ความดีทีอ่ยากทำ 
   ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
    ระดบัที ่๒ ระดับคณุธรรม 
   ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผลจากการดำเนินงานตามแผน 
   ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมทบทวน/ปรับปรุงแผน 
   ขัน้ตอนที่ ๖ ประกาศยกย่อง/เชิดชูบุคคลที่ทำดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรม 
    ระดับท่ี ๓ ระดับคุณธรรมต้นแบบ 
   ขัน้ตอนที่ ๗ ประเมินความสำเร็จตามแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
   ขั้นตอนที่ ๘ รว่มกันพัฒนาสง่เสริมคุณธรรมเพ่ิมเติมใน ๓ มิติ มิติศาสนา 
        มิติเศรษฐกิจพอเพียง และมิติวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
   ขัน้ตอนที่ ๙ มีองค์ความรู้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดได้  

 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้มี
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอ
คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ดังนี้ 

/1) ชุมชนคุณธรรม... 
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1) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดด จังหวัดละ 1 ชุมชน (โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกฯ 

ที่กำหนดให้) 
    2) องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดละ 1 องค์กร 
    3) อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดละ 1 อำเภอ 

ประธาน ส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดลำพูนจำเป็นจะต้องดำเนินการหรือไม่ 
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  การดำเนินงานประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม เป็นการดำเนินงานภาคสมัครใจ   

ซึ่งหน่วยงานใดมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการตามแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร 
อำเภอคุณธรรมได้  

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 การส่งผลการประเมินตนเองจะต้องส่งอย่างไร             
และมีหนังสือแจ้งอีกครั้งไหม 

วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  การส่งผลการประเมินตนเองจะต้องส่งเอกสารแบบประเมินตนเองมายังสำนักงานวัมน
ธรรมจังหวัดลำพูน เพ่ือสรุปรวมรวมข้อมูลและนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัดลำพูนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยทางฝ่ายเลขานุการจะมีหนังสือแจ้งเวียน
ทุกหน่วยงานทราบ  

ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.

2559 - 2564) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ต่อไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน              
โดยจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอทุกอำเภอ ลอด
จนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การภาคเอกชน ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และส่งมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพ่ือ
รวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดลำพูน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีหน่วยงาน             
ที่ ส่ งแผนจำนวนทั้ งสิ้น  62 หน่วยงาน มีจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำนวน                   
473 โครงการ/กิจกรรม และใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 
21,254,163 บาท 

นายธวัชชัย พัฒนปาลี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมได้แบ่งออกเป็น                        
4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมจังหวัดลำพูน              
    มีจำนวน 281 โครงการ/กิจกรรม 

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม    
    คุณธรรม มีจำนวน 130  โครงการ/กิจกรรม 
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- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  
  มีจำนวน 51  โครงการ/กิจกรรม  
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในกลุ่มจังหวัด 
  และประชาคมอาเซียน มีจำนวน 11  โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาการจังหวัดลำพูน จากร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 สามารถเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ได้อีกหรือไม ่ 

วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สามารถเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมก่อนที่จะส่งไปยังกรมการศาสนาได้ ในกรณีที่ส่งไม่ทัน
ตามกำหนดเวลาก็สามารถรายงานผลการดำเนินงานภายหลัง โดยไม่ต้องบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมก็ได้ เพราะบางโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ก็อาจจะ
จัดได้ บางกิจกรรมก็ไม่สามารถจัดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ในช่วงเวลา
ในการดำเนินกิจกรรม  

ประธาน หน่วยงานใดที่ประสงค์จะส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานเพ่ิมเติม 
สามารถส่งมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้  เพ่ือที่ จะให้ครอบคลุม                    
ทุกหน่วยงาน 

วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ในการนี้จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมฯ จัดทำและส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม                  
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังกรมการศาสนา ต่อไป  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำและส่งแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังกรมการศาสนา 
ต่อไป และในกรณีที่มีมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ส่งแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม 
หากยังไม่ได้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูนไปยังกรมการศาสนา 
ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

 

 
 

 (นายสิทธิศักดิ์  คำภู) 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นายชินวัฒน์  เปี้ยจันทร์ตา) 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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