










 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลําพูน 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันท่ี ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูน 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ตามท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และ   
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม         
การทุจริตฯ กําหนดใหมีการตั้งคณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับจังหวัด  จังหวัดลําพูนจึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดลําพูน ตามคําสั่งจังหวัดลําพูน ท่ี 82/2560 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2560  

ดังนั้น เพ่ือใหทุกภาคีไดรวมมือกันในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสและการตอตานการทุจริต
อยางเปนรูปธรรม และเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่อง จึงไดเชิญคณะอนุกรรมการ      
การดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลําพูน มาประชุมกันในวันนี้เพ่ือ
หารือถึงแนวทางการดําเนินการรวมกันในการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดลําพูน  
รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการดําเนินการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ฯ การประชุมในวันนี้ เปนการ
ประชุมครั้งท่ี ๑/256๓ ซ่ึงเดิมกําหนดการประชุมไวเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ แตไดยกเลิกการประชุมเนื่องจาก
สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ (Covid 19) 

 

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

1. เรื่องเดิม 
                         คณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดลําพูน  ไดมีการประชุมครั้งท่ี  ๑/256๒ เม่ือวันท่ี  ๒๔ ธันวาคม 256๒ ณ หองประชุมจามเทวี            
ศาลากลางจังหวัดลําพูน 

  2. ขอเท็จจริง 
      ฝายเลขาฯ ไดจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย  หากไมมีทานใดมีขอแกไข  
ขอให ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม แตหากตองการแกไขรายงานเพ่ิมเติม สามารถแจงฝายเลขาฯ              
ไดตลอดเวลาการประชุมฯ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 

   ................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  สถิติเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําพูน 
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน) 

      1) เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ ผานสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําพูน 

๑. แยกตามประเภทผูรอง 

ผูรอง จํานวน (เรื่อง) 

ผูบริหารทองถ่ิน ๔๓ 

เจาหนาท่ีใน อปท. ๑๒ 

ผูบริหารสถานศึกษา ๖ 

เจาหนาท่ีรัฐอ่ืน ๑๕ 

 ๗๖ 

๒. แยกตามลักษณะเรื่องรองเรียน 

ประเด็น จํานวน (เรื่อง) 

จัดซ้ือจัดจาง ๓๑ 

เรียกรับ ๗ 

มีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนทับซอน ๑๔ 

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ๒๓ 

 ๑ 

 ๗๖ 

๓. เรื่องกลาวหา อปท./ หนวยงานสังกัดมหาดไทย 

ลําดับท่ี 

 
สํานักงาน ป.ป.ช.  

ประจําจังหวัดลําพูน 

เรื่องกลาวหารองเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท้ังส้ิน ๔๘  เรื่อง  

หมายเหตุ 

ความผิดตอตําแหนง
หนาที่ ทุจริต/ปฏิบัติ

หนาที่มิชอบ  

มีสวนไดเสีย ความผิดเก่ียวกับ
การเสนอราคา (ฮ้ัว) 

ร่ํารวย
ผิดปกติ 

1 

(๓๐ เรื่อง) 
เรื่องกลาวหาท่ีอยู
ระหวางตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

๑๘ ๘ ๑2 1 บางเรื่องกลาวหาอาจ

มีหลายฐานความผิด 

๒ 

(๑๘ เรื่อง) 
เรื่องท่ีอยูในชั้นไตสวน ๑๐ ๓ 5 -  

         ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕6๓ 
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2) เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน 
           ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2563 

 
ท่ี ประเภทขาราชการ รับเขา ยุต ิ อยูระหวางดําเนินการ 

1 ขาราชการสวนกลาง 9 8 
(88.89%) 

1 
(11.11%) 

2 ขาราชการสวนภูมิภาค 5 3 
(60.00%) 

2 
(40.00%) 

3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 18 10 
(55.56%) 

8 
(44.44%) 

4 ทองท่ี (กํานัน ผูใหญบาน) 5 1 
(20.00%) 

4 
(80.00%) 

รวม 37 22 
(59.46%) 

15 
(40.54%) 

ขอมูล ณ วันท่ี 11 มิ.ย. 63 
 
3) เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ ผานสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน 

  ท่ี ประเภทรองเรียน ยอดยกมา 

(๑ ต.ค. 6๒) 

ต้ังแต ๑ ต.ค.6๒ 

– พ.ค.๖๓ 

   รวม   ยุติเรื่อง อยูระหวาง   
ดําเนินการ 

1 พฤติกรรมไมเหมาะสม - ๒ ๒ - ๒ 

2 ปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ 

๔ - ๔ ๒ ๒ 

3 ทุจริตตอหนาท่ี ๕ ๑ ๖ ๕ ๑ 

 รวม ๙ ๓ ๑๒ ๗ ๕ 

ขอมูล ณ วันท่ี 11 มิ.ย. 63 
 

มติท่ีประชุม ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 
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3.๒ การประกาศนโยบายและความโปรงใส เจตสํานงสุจริตของผูวาราชการจังหวัดลําพูน 
(สํานักงานจังหวัดลําพูน) 
 

  เรื่องเดิม 
  จังหวัดลําพูนไดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เจตจํานงสุจริตของผูวาราชการ
จังหวัดลําพูน (นายพงศรัตน ภิรมยรัตน) เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลาง
จังหวัดลําพูน 
 

  ขอเท็จจริง 
  1. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
กําหนดใหจังหวัดประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายละเอียดการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดท่ี 10 การ
ปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ O34 กําหนดใหผูบริหารของ
หนวยงานไดแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโดยดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน โดย 
กําหนดใหในเนื้อหาของการประกาศเจตนารมณตองประกอบไปดวยคําม่ันวาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหารหนวยงาน
อยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดประกาศนโยบายและความโปรงใส เจตสํานงสุจริต พรอมนํา
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมฯ แสดงสัญลักษณตอตานการทุจริต ในการประชุมหัวหนาสวนราชการ 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูน 
  3. สํานักงานจังหวัดลําพูนไดแจงใหสวนราชการประจําจังหวัดลําพูนทุกสวน ยึดถือประกาศ
นโยบายและความโปรงใส เจตสํานงสุจริตของผูวาราชการจังหวัดลําพูน เพ่ือใชเปนแนวทางรวมกัน และใหรายงาน
ผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของใหกับสํานักงานจังหวัดลําพูน 
 

  ขอเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

มติท่ีประชุม ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 
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๓.๓ รายงานความคืบหนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563 ของจังหวัดลําพูน 
      1. เรื่องเดิม 
          1.1 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
กําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงานภาครัฐ
ท่ัวประเทศ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเขารวมการประเมินฯ ไดรับทราบคุณลักษณะและสถานะการดําเนินงานในดาน
คุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานภาครัฐทุกแหงใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภายใตมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ท้ังนี้ การเขารวมการประเมินฯ 
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 ซ่ึงมีมติใหทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการ
ประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
         1.2 ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดมอบหมายให นายชัยนรงค วงศใหญ ตําแหนง หัวหนา
สํานักงานจังหวัดลําพูน เปน ผูบริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินฯ และมอบหมายให นางสาวธารินี นพบุรี ตําแหนง 
พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดลําพูน เปนผูดูแลระบบของหนวยงาน (Admin) ตามขอ 1.1  
      1.3 จังหวัดลําพูนไดแจงใหทุกสวนราชการดําเนินการจัดทําขอมูลตามแบบสํารวจ IIT (แบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน) และแบบสํารวจ EIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก) 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

  2. ขอเท็จจริง 
      2.1 ตามขอ 1.3 สวนราชการท่ีเก่ียวของไดดําเนินการจัดทําขอมูลมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) สงใหกับสํานักงานจังหวัดลําพูนเรียบรอยแลว  
      2.2 สํานักงานจังหวัดลําพูนไดดําเนินการนําขอมูลตามขอ 2.1 ลงในระบบ ITAS เรียบรอยแลว 
      2.3 สํานักงานจังหวัดลําพูนไดแจงใหทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการตอบแบบตรวจ
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เพ่ือรวบรวมขอมูลลงในระบบ ITAS ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
      2.4 สํานักงาน ป.ป.ช. มีประกาศลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการ
ดําเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามปฏิบัติดังกลาว โดยกําหนดใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบสํารวจ ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 
 

  3. ขอพิจารณา 
      สํานักงานจังหวัดลําพูนจะไดแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอบแบบสํารวจผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ตอไป 
 

  4. ขอเสนอ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม ..................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................  
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๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันการทุจริตของหนวยงานท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๓ (สํานักงานจังหวัด
ลําพูน , สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ , 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน) 
  เรื่องเดิม 
 ภาพรวมของงบประมาณรายจายบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนบูรณาการ    
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมวงเงิน 957 ลานบาท โดยมีหนวยงานท่ี
ขอรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 25 หนวยงาน มีการแบงการดําเนินการออกเปน 3 แนวทางคือ  

๑) ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
๒) ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) ปราบปรามการทุจริต 

 สําหรับจังหวัดลําพูน มีหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก สํานักงานจังหวัดลําพูน , สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดลําพูน ,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒  

ขอเท็จจริง 
หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หนวยงาน ดังกลาวขางตน ไดรายงานผลการดําเนินการแผนบูรณาการตอตานการ
ทุจริตฯ ชวงไตรมาส ๑ - ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑) สํานักงานจังหวัดลําพูน  กระทรวงมหาดไทยไดแจงวงเงินงบประมาณท่ีจัดสรรใหจังหวัด
ดําเนินการในโครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสใหแกบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย กิจกรรม
สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดับจังหวัด คาใชจายในการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและ
คุณธรรมใหกับบุคลากรภาครัฐ องคกรภาคประชาชนในระดับจังหวัด โดยจังหวัดลําพูนไดรับการพิจารณาท้ังสิ้น   
3 โครงการ เปนเงินจํานวน 189,870 บาท ดังนี้  

 1. โครงการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ 42,000 บาท  

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคราชการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักเรียน 
นักศึกษา ในการตอตานการทุจริตจังหวัดลําพูนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 79,600 บาท  

 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรดานการพัสดุภาครัฐและการบริหารงาน
ดานการเงิน การคลังภาครัฐ และการดําเนินการทางวินัย ปงบประมาณ 2563 งบประมาณ 68,270 บาท 

 ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดอนุมัติใหดําเนินการ ท้ัง 3 โครงการ เรียบรอยแลว และ
สํานักงานจังหวัดลําพูนจัดโครงการความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เม่ือ
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมลําพูนวิล จังหวัดลําพูน สรุปไดดังนี้ 

  1.1.1 ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดลําพูน         
(นายสําเริง ไชยเสน) เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ 
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  1.1.2 มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 110 คน โดยแบงเปน สวนราชการสวนภูมิภาค 
จํานวน 37 คน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 73 คน 

  1.1.3 ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายใหความรู
ในเรื่อง รูปแบบการตรวจประเมินและกรอบระยะเวลาการประเมินฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทาง
ในการพัฒนาและกลยุทธการยกระดับคาระดับคะแนนการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางเหมาะสม ความเขาใจในการตรวจประเมินตามแบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรูของผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และความเขาใจในการ
ตรวจประเมินตามแบบตรวจการเปด เผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) รวมถึงกลยุทธการยกระดับคาระดับคะแนนการประเมิน ท้ัง 3 ดานและการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางมีคุณธรรม มีความโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 จังหวัดลําพูนไดรับแจงจากศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทยวา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) ท่ีไดจัดสรรใหจังหวัดคืนกลับสวนกลาง 
จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 178,720 บาท ดังนี้ 

  1.2.1 รายการงบประมาณในการดําเนินโครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใส ใหแกบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมสนับสนนุการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดับ
จังหวัด จํานวน 148,720 บาท จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

   1) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคราชการ ภาคประชาสังคม ประชาชน 
และนักเรียน นักศึกษา ในการตอตานการทุจริตจังหวัดลําพูนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

   2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรดานการพัสดุภาครัฐและการ
บริหารงานดานการเงิน การคลังภาครัฐ และการดําเนินการทางวินัย ปงบประมาณ 2563  

  1.2.2 งบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัด 
(ศปท.จ.) จํานวน 30,000 บาท 

๒) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑ โครงการ คือโครงการ
ประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย  ๓  กิจกรรม ไดแก  
โครงการประชาสมัพันธการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดําเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรม) 

ก. ผลิตคลิปวีดีโอสั้น ความยาว 2 นาที ผลผลิต ๑ ตอน/เรื่อง เผยแพร ๔ ครั้ง  
ข.เผยแพรคลิปวีดีโอ ผาน ชอง NBT และชองทางออนไลน ดังนี้ ยูทูป/เพจ/เฟสบุค  
ค. ผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ กิจกรรมของ สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน 

ผลผลิต ๕ ขาว/เรื่อง เผยแพร ๒๘ ครั้ง 
 ๓) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2 โครงการ 
ไดแก   

 ก. โครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต ๑ งบประมาณจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท กลุมเปาหมายบุคลากรใน สพป. เขต ๑ จํานวน 
๗๗ คน  
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ข. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสของ สปพ. เขต ๑ 
และสถานศึกษาในสังกัด งบประมาณจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เปาหมาย สพป.เขต ๑ มีผลการประเมินตามเกณฑ
คุณธรรมและความโปรงใสในระดับ AA  ซ่ึงยังอยูระหวางดําเนินการท้ัง 2 โครงการ 

๔) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑ โครงการ
ไดแก  โครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ 
งบประมาณจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท กลุมเปาหมายบุคลากรใน สพป. เขต ๒ ทุกคน มีคุณลักษณะ ๕ ประการ สูวิถี
เขตสุจริต 

 
ขอเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

มติท่ีประชุม ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 
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๓.๕ รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานดานปองกันการทุจริตและมาตรการ
ปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๖๓  (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ลําพูน) 
  เรื่องเดิม 
  สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําพูน ไดรับการอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใชงบประมาณ
รายจาย ประจําป ๒๕6๓ สําหรับงบประมาณโครงการดานปองกันการทุจริต จํานวน  ๔ โครงการ เปนเงิน
งบประมาณจํานวน ๔๒๙,๙๐๐ บาท (สี่แสนสองหม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน) 
  ขอเท็จจริง 

สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําพูน ไดดําเนินงานตามมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมดาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

๑) โครงการ Strong จิตพอเพียงตานทุจริต (ยังอยูระหวางดําเนินการ)เพ่ือใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีมุงเนนสนับสนุน
ใหพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชนใหสามารถรวมกําหนดนโยบาย
วางแผน  ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ  การกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐและ
ภาครัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ รวมเปนหูเปนตาในการพิทักษประโยชนสาธารณะ กลุมเปาหมายเครือขาย 
ป.ป.ช. ภาคประชาชน ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ก. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการการทบทวนและวางแผนการดําเนินการโครงการ 
STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และกิจกรรมการติดตามแผนการดําเนินงานประจํา
ไตรมาสชมร ม STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต ครั้งท่ี ๑ จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

ข. กิจกรรมการสํารวจพ้ืนท่ี/การประกอบกิจการ ท่ีผิดกฎหมายการขัดกันแหงผลประโยชน 
(COI) และพ้ืนท่ี ท่ีมีความเสี่ยงตอการผิดกฎหมายการขัดกันแหงผลประโยชน (COI) ดําเนินการระหวางวันท่ี     
๒๘ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยเปนการสํารวจพ้ืนท่ีฯ ใน ๔ อําเภอ ประกอบดวย ตําบลริมปง อําเภอ
เมืองลําพูน ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนอลอง ตําบลทากาศ อําเภอแมทา และตําบลปาซาง อําเภอปาซาง  

ค. กิจกรรมการเฝาระวังการทุจริต จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุม    
คุณเจาดารารัตน ณ ลําพูน วิทยาลัยสงฆลําพูน เปนการอบรมเพ่ือจัดทําเครื่องมือในการดําเนินการเฝาระวัง 
ตลอดจนกําหนดแผนปฏิบัติการในการเฝาระวังโครงการท่ีไดดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีแลวในท้ัง ๔ อําเภอขางตน 
โดยสมาชิกชมรมฯ ในแตละอําเภอจะดําเนินการเฝาระวังและรายงานผลการเฝาระวังใหชมรมทราบเปนระยะ 

ง. กิจกรรมสรางเยาวชน Anti-corruption Young Leaders จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ ณ หองประชุมคุณเจาดารารัตน ณ ลําพูน วิทยาลัยสงฆลําพูน เปนการอบรมใหความรูแกเยาวชน เพ่ือใหมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณการทุจริต การคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
ตลอดจนเขาใจบทบาทของเยาวชนในการเขาไปมีสวนรวมเฝาระวังการทุจริต และสามารถเปนแกนนําเยาวชนใน
การสรางสีงคมท่ีไมทนตอการทุจริตตอไป 
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๒) โครงการเพ่ิมศักยภาพความโปรงใสและความสุจริตในจังหวัดลําพูน ประกอบดวย กิจกรรม
การลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการประเมิน ITA และการดําเนินการตามแผน
ปองกันการทุจริต (ดําเนินการแลวเสร็จ) โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน รวมกับคณะทํางานสงเสริม
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําพูน และคณะกรรมการ
ชมรม STRONG – จิตพอเพียง ตานทุจริตจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการใหคําปรึกษา เพ่ือยกระดับความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ รวมท้ัง นิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน จํานวน ๑๐ แหง 
ประกอบดวย  

๑) เทศบาลตําบลหนองยวง อําเภอเวียงหนองลอง  
๒) องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง  
๓) องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอลี้  
๔) เทศบาลตําบลดงดํา อําเภอลี้  
๕) เทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง  
๖) องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง 
๗) เทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน  
๘) องคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม อําเภอเมืองลําพูน  
๙) องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง 
๑๐) เทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน  

๓) โครงการผลิตสื่อรณรงคเพ่ือสรางกระแสตอตานการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัดลําพูน  ซ่ึงไดดําเนินการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธแลวเสร็จท้ัง 4 กิจกรรม ประกอบดวย 

 ก. การประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน ไดแก ผลิตรายการสัมภาษณโทรทัศน/ผลิตสกูฟขาว
โทรทัศน จํานวนอยางละ ๑ ครั้ง 

ข. การผลิตสื่อมิวสิควิดีโอเพลงตานทุจริต จํานวน ๑ เพลง  
ค. การเผยแพรบทความประชาสัมพันธภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูนทาง

หนาหนังสือพิมพ จํานวน ๒ ครั้ง  
ง.การผลิตสื่อประชาสัมพันธตอตานการทุจริต ไดแก แผนพับความรูปองกันผลประโยชนทับซอน 

จํานวน ๑๐,๐๐๐ แผน 
จ. การผลติสื่อประชาสัมพันธ x stand ความรูปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน  ๑ ชุด 

๔) การตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณการตามมาตรการระยะสั้นเรงดวนเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
(มาตรการปองกันสินบนแปะเจี๊ยะ) ตามแนวทางในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0๔๐๐๖/ว๖๒๕ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซ่ึงมีการปรับกําหนดการรับ
นักเรียนตามความเหมาะสมเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโควิด – 19  โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ลําพูน ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
ลําพูน และชมรมสตรองจิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือตรวจ ติดตามสังเกตการณ โรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงในจังหวัด
ลําพูน จํานวน ๒ โรงเรียน คือโรงเรียนจักรคําคณาทร และโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ระหวางวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
– ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓   
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๕) การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณการใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณีเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการเฝาระวังการใชจายงบประมาณเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน    
๒ แหง คือ เทศบาลเมืองลําพูน และเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยดําเนินการเม่ือ
วันท่ี ๑๔ และ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

มติท่ีประชุม ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

    การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๓ (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน) 

เรื่องเดิม 
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการการทุจริต

และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อ
วา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี     
23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  โดยสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดคือรอยละของ
หนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนน
ข้ึน) และในป พ.ศ. 2561 – 2565 ไดกําหนดคาเปาหมายไวท่ีรอยละ 80 ท้ังนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้หนวยงานท่ี
เขารับการประเมินในระดับจังหวัดตองมีจํานวนหนวยงานท่ีไดรับผลคะแนนในระดับ A หรือ AA คิดเปนรอยละ 
๕๐ ข้ึนไปของจํานวนหนวยงานท่ีเขารับการประเมินในระดับจังหวัดท้ังหมด  

 

  ขอเท็จจริง 
เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงจากผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดลําพูนไดคะแนน 
ดังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดลําพูน มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 82.53 คะแนน (เปนลําดับท่ี 1 
ของประเทศ) มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลการประเมินในระดับ AA จํานวน 3 แหง (เทศบาลตําบลทุงหัว
ชาง : 98.82 / เทศบาลตําบลปาสัก : 98.32 คะแนน/เทศบาลตําบลริมปง : 96.23 คะแนน) สําหรับในระดับ
จังหวัด จังหวัดลําพูนมีผลการประเมิน 90.35 คะแนน (ลําดับท่ี 2 ภาคเหนือ และลําดับท่ี 17 ของประเทศ) ท้ังนี้ 
มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานการประเมินในระดับ AA และ A จํานวน ๒๕ แหง คิดเปนรอยละ 
๔๓.๑๐  และมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมผานการประเมิน โดยมีผลการประเมินในระดับ B ลงมา 
หรือมีผลคะแนนต่ํากวา ๘๕ คะแนน จํานวน ๓๓ แหง คิดเปนรอยละ ๕๖.๘๙   

สําหรับผลการประเมินท่ีผานมา ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุด ไดแก ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต
และตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ตามลําดับ ซ่ึงเปน ๒ ตัวชี้วัดท่ีพิจารณาจากการดําเนินการและการเผยแพรขอมูล
บนเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดในสวนของมิติการเปดเผยขอมูลท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสําคัญ ไดแก 

- รายงานกํากับติดตามแผนปฏิบัติการประจําป 
- ขอมูลเก่ียวกับการใหบริการ (สถิติการใหบริการ การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ     

E-service) 
- ขอมูลเก่ียวกับการใชงบประมาณ (แผนการใชงบประมาณประจําป รายงานกํากับแผนการใช

งบประมาณประจําป สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน/ประจําป) 
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- ขอมูลเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงฯ การจัดการความ
เสี่ยงฯ) 

- ขอมูลเก่ียวกับแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
- มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

   

  ขอเสนอ 
แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหจังหวัด
ลําพูนมีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑชี้วัดท่ียุทธศาสตรฯ ชาติกําหนด หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน
จะตองมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใส และเตรียมความพรอมในการประเมินโดย
ศึกษาวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีาผานมาเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาตนเอง ท้ังตอบุคลากรภายในและผูมี    
สวนไดสวนเสียภายนอก และมุงเนนการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนบนเว็บไซตของตนเอง โดยเฉพาะในประเด็น
เก่ียวกับขอมูลการใหบริการ การใชงบประมาณ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนปองกันการทุจริตและ
มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ท้ังนี้ ใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการ
ประเมิน ITA ของหนวยงานตามประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่องการขยายเวลาการดําเนินงานตามปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ในกรณีท่ีหนวยงานภาครัฐใดไมสามารถดําเนินการหรือจัดกิจกรรมตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ไวในแบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (แบบสํารวจ OIT) อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของ
แตละสวนราชการใหดําเนินการเลื่อนโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ขอใหระบุเหตุผลท่ีสงผล
ใหหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดไวในชองคําอธิบายตามแบบสํารวจ OIT โดยไมตองเผยแพรขอมูลดังกลาวตอ
สาธารณชนทางเว็บไซตของหนวยงาน และหากคณะท่ีปรึกษาพิจารณาแลวมีเหตุผลอันนาเชื่อถือได ใหไมนํา
ประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนนตอไป 

  
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม ....................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
มติท่ีประชุม ....................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 

 



 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลําพูน 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
วันศุกรท่ี  ๑๙  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูน 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 
 1. นายวรยุทธ  เนาวรัตน  รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน (ประธาน) 
 2. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช (แทน) ปลัดจังหวัดลําพูน 
 3. พ.ต.อ.ฐนวัฒน ศรีสวัสดิ์ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 
 4. นายชัยนรงค วงศใหญ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน 
 5. นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
 6. นางพรอุมา  หมอยา  คลังจังหวัดลําพูน 
 7. น.ส. เดือนสุดา พรหมมินตะ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน 
 8. น.ส.สุวรา  พงศปญญาเนตร รักษาราชการแทนแรงงานจงัหวัดลําพูน 
 9. น.ส.อรัญญา  สงหแจง  (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
 10. นางพวงพะยอม  หานวงษา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 
 11. นายมลวรรษ สรอยมะลิลา (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูน 
 12. นายอัศวิน ศรีเทพ  (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน 
 13. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
 14. น.ส.กชพร ชูจิตร  (แทน) ขนสงจังหวัดลําพูน 
 15. นายวรานนท  ทมิฬศักดิ์ (แทน) พาณิชยจังหวัดลําพูน 
 16. ส.ต.อ.นพพร  ใจพิมพสวาง  (แทน) ทองถ่ินจังหวัดลําพูน 
 17. นางบําเพ็ญ  เมืองมูล  (แทน) พัฒนาการจังหวัดลําพูน 
 18. น.ส.สุชานาฏ ยะสืบ  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
 19. น.ส.พิมพร  มัคลา  (แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน 
 20. นายโกศล  สินธุบุญ  (แทน) ผอ.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 21. นายสุวิทย  มุกดาภิรมย ผอ.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฯ ลําพูน เขต 1 
 22. น.ส.อัญชัญ  ธรรมสิทธิ์ (แทน) ผอ.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฯ ลําพูน เขต 2 
 23. นายปญญชาติ วงษปญญา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
 24. น.ส.นภาวัลย ฝนพรม  (แทน) ผอ.สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ 
 25. น.ส.วิศรา รัตนสมัย  ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน 
 26. นางรัชนี  กันทะสี  (แทน) ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําพูน 
 27. นายปรีชา  สมบูรณชัย รองประธานหอการคาจังหวัดลําพูน 
 28. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน 
 29. นางสาวสุรภี  จาตุเปารยะ (แทน) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดลําพูน 
 30. นางทานตะวัน อินทรจันทร  (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน 
 
 
 

/๓๑… 
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๓๑.นายทรงพล อารีวงศ   (แทน) นายอําเภอเมืองลําพูน 
 3๒. นางสาวภัทราพร  ลายจุด นายอําเภอปาซาง 

๓๓. นายนัฐพงษ เปงใจยะ (แทน) นายอําเภอบานโฮง 
 3๔. นายคมกริช  ไชยฮ่ัง  (แทน) นายอําเภอลี ้
 3๕. นายชวลิต  ปนทรส  (แทน) นายอําเภอแมทา 
 3๖. นายภรัณยู  มากสุก  (แทน) นายอําเภอทุงหัวชาง 
 3๗. นายเลิศชาย  หิริโอตัปปะ (แทน) นายอําเภอบานธ ิ
 3๘. นายชานน  หม่ืนธง  (แทน) นายอําเภอเวียงหนองลอง 
 3๙. นายสุพจน  สุทธิจิระพันธ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 ๔๐. นางภัณทิลา วงศธิมา  (แทน) นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล 
 4๑. นายสุทัศน  เทพศักดิ์   (แทน) นายกสามาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดลําพูน 
 4๒. นายพิรุณ จันทรธรรม  ผูแทนภาคประชาสังคม 

ผูรวมประชุม 
 4๓. น.ส.ตรีพร ชาติแสนปง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดลําพูน 
 4๔. น.ส.ดารุณี  ใจศีล  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําพูน 
 4๕. น.ส.ธาริณี  นพบุร ี  พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดลําพูน 
 4๖. น.ส.ภัชษนัญฑ จันตัน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดลําพูน 
 4๗. นายสุรนาถ  ใจหาญ  พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดลําพูน 

๔๘. น.ส.วันธยา  สุวรรณอักษร นิติกรชํานาญการ เทศบาลเมืองลําพูน 
4๘. นางสาววณิชาดา  วิเศษกาศ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลําพูน เขต ๑ 
๔๙. น.ส.อรทัย พิบูลอาลักษณ เจาพนักงานปองกันการทุจริตเชี่ยวชาญ สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน 

 ๔๙. น.ส.ดรุณี สมบุญโสด  เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน 
 ๕๐. น.ส.ศิริลักษณ  พิมสาร พนักงานธุรการ สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน  

เริ่มประชุมเวลา  1๓.๓0 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ตามท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ กําหนดใหมีการต้ังคณะอนุกรรมการการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด จังหวัดลําพูนจึงได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดลําพูน ตามคําสั่งจังหวัดลําพูน ท่ี 82/2560  ลงวันท่ี 13 มกราคม 2560 ดังนั้น เพ่ือให
ทุกภาคีไดรวมมือกันในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสและการตอตานการทุจริตอยางเปน
รู ป ธ ร รม   แ ล ะ เพ่ื อ ให เ กิ ด ก าร ขั บ เค ลื่ อ น น โย บ าย ดั งก ล า ว อ ย า งต อ เนื่ อ ง  จึ ง ได                     
เชิญคณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

ประธาน 

/จัง... 
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จังหวัดลําพูน มาประชุมกันในวันนี้ เพ่ือหารือถึงแนวทางการดําเนินการรวมกันในการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดลําพูน ซ่ึงการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ใน
วันนี้เปนการประชุมครั้งท่ี ๑/256๓ ซ่ึงเดิมไดกําหนดการประชุมไวเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
แตยกเลิกการประชุมเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ (Covid 19) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

             คณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดลําพูน  ไดมีการประชุมครั้งท่ี ๑/256๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 256๒ ณ หอง
ประชุม จามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูน  ฝายเลขาฯ ไดจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเสร็จ
เรียบรอย  หากไมมีทานใดมีขอแกไขขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม แตหากตองการ
แกไขรายงานเพ่ิมเติม สามารถแจงฝายเลขาฯ ได  ตลอดระยะเวลาการประชุมฯ   

            มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติวาดวย        
การปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลําพูน ครั้งท่ี ๑/256๒ โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  สถิติเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําพูน 
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน) 

      1) เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ ผานสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําพูน 
สรุปผลการดําเนินการดานการปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา

จังหวัดลําพูน ขอมูลเรื่องกลาวหา ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 256๓ เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ
ผานสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน ดังนี้ กรณีแยกตามประเภทผูถูกรอง เปนผูบรหิารทองถ่ิน 
๔๓ เรื่อง เจาหนาท่ีใน อปท. เชน คณะกรรมการจัดจาง/ตรวจรับ ๑๒ เรื่อง ผูบริหารสถานศึกษา     
๖ เรื่อง เจาหนาท่ีรัฐอ่ืน ๑๕ เรื่อง จํานวนรวม ๗๖ เรื่อง  กรณีแยกตามลักษณะเรื่องรองเรียน 
ประเด็นท่ีมีการรองเรียนมากท่ีสุดคือการจัดซ้ือจัดจาง (การกําหนดราคากลาง/การสมยอมราคา/การ
ไมปฏิบัติตามสัญญา/การแกไขสัญญาจาง) ๓๑  เรื่อง กรณีเรียกรับ (โบนัส/ความชวยเหลือ) ๗ เรื่อง 
กรณีมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนทับซอน ๑๔ เรื่อง กรณีปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ (เบิกจายเท็จ/     
การยักยอก/การละเวน/การดําเนินการโดยไมมีอํานาจหรือโดยผิดตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ)  
๒๓  เรื่อง กรณร่ํารวยผิดปกติ ๑ เรื่อง จํานวนรวม ๗๖ เรื่อง สําหรับเรื่องกลาวหาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน  ๔๘ เรื่อง เปนเรื่องกลาวหาท่ีอยูในข้ัน
ตรวจสอบขอเท็จจริง จํานวน ๓๐ เรื่อง เปนกรณีความผิดตอตําแหนงหนาท่ี ทุจริต/ปฏิบัติหนาท่ีโดย  
มิชอบ ๑๘ เรื่อง มีสวนไดสวนเสีย ๘ เรื่อง ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา ๑๒ เรื่อง ร่ํารวยผิดปกติ 
๑ เรื่อง ท้ังนี้บางเรื่องอาจมีหลายฐานความผิด เรื่องกลาวหาท่ีอยูในชั้นไตสวน จํานวน ๑๘ เรื่อง       
เปนกรณีความผิดตอตําแหนหนาท่ี ทุจริต/ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ๑๐ เรื่อง  มีสวนไดสวนเสีย         
๕ เรื่อง ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา ๕ เรื่อง  ท้ังนี้ในการประชุมครั้งตอไปจะนําเสนอขอมูลเรื่อง 

 
 

ฝายเลขานุการ 
ผูแทน สนง.ป.ป.ช. 

ประจํา จว.ลพ. 

ผอ.สนง.ป.ป.ช. 
ประจํา จว.ลพ. 
 

/รอง... 
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รองเรียนท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูนดําเนินการซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติชี้มูล
ความผิดแลว ในชวงป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ รวมถึงกรณีท่ีมีคําพิพากษาศาลแลว 

 
2) เรื่องรองเรียนกลาวโทษเจาหนาท่ีของรัฐผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน ตั้งแตวันท่ี        

๑ ตุลาคม 25๖๒  ถึงวันท่ี  ๒๔ ธันวาคม  256๒ 
 

จํานวนเรื่องรองเรียนกลาวโทษเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐท่ีศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ลําพูนไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ สถิติตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 25๖๒ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
เรื่องรับเขา ๓๗ เรื่อง แยกตามประเภทของขาราชการ ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. ขาราชการสวนกลาง 
(60.00%) รับเขา  9  เรื่อง ยุติ  ๘ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ ๑ เรื่อง ๒. ขาราชการ          
สวนภูมิภาค (๖๐%) 5 เรื่อง ยุติ ๓ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง 3. องคกรปกครอง                 
สวนทองถ่ิน (55.56%) รับเขา ๑๘ เรื่อง ยุติ 10 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ ๘ เรื่อง  ๔. ทองท่ี 
(กํานัน ผูใหญบาน) (20%) รับเขา 5 เรื่อง ยุติ 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 4 เรื่อง รวม       
37 เรื่อง ยุติ 22 เรื่อง (59.46%) อยูระหวางดําเนินการ 15 เรื่อง (40.54%)  

 
3) เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ ผานสํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน 

  เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีในสวนของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําพูน      
ตามสถิตใินปงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม 256๒ – ๑๕ มิ.ย. ๖๓) มีเรื่องรองเรียน จํานวน ๑๒ เรื่อง 
แยกตามประเภทเรื่องรองเรียน ดังนี้ กรณีพฤติกรรมไมเหมาะสม  ๒ เรื่อง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ ๔ เรื่อง ทุจริตตอหนาท่ี ๖ เรื่อง รวมท้ังสิ้น ๑๒ เรื่อง ยุติไปแลว ๗ เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ  ๕  เรื่อง ท้ังนี้ เปนเรื่องท่ีตองสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ๔ เรื่องและรับใหม ๑ เรื่อง 

ประธานฯ  ควรตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีอยูในศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน และสํานักงานสงเสริม      
การปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําพูนวามีเรื่องท่ีซํ้าซอนหรือเปนเรื่องเดียวกันหรือไม ท้ังนี้ สําหรับกรณี
พฤติกรรมไมเหมาะสมหากเปนกรณีท่ีไมเก่ียวของกับการทุจริตไมตองนํามาแสดงเพ่ือใหไดสถิติจํานวน
เรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีถูกตอง  

มติท่ีประชุม  มอบมายใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีอยูในศูนยดํารงธรรม
จังหวัดลําพูนและสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําพูนวามีเรื่องท่ีซํ้าซอนหรือเปน
เรื่องเดียวกันหรือไม ท้ังนี้ สําหรับกรณีพฤติกรรมไมเหมาะสมท่ีไมเก่ียวของกับการทุจริตไมตองนําเสนอ
ตอท่ีประชุม   

 
3.๒ การประกาศนโยบายและความโปรงใส เจตสํานงสุจริตของผูวาราชการจังหวัดลําพูน 

(สํานักงานจังหวัดลําพูน) 
 

จังหวัดลําพูนไดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เจตจํานงสุจริตของ      
ผูวาราชการจังหวัดลําพูน (นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ) เม่ือวัน ท่ี 24 กุมภาพันธ 2563             
ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

 
   
 

ผูแทนศูนย
ดํารงธรรม
 

ผูแทน ทองถิ่น 
จังหวัดลําพูน 

ฝายเลขานุการฯ
ผูแทน สํานักงาน
จังหวัดลําพูน 

/การ... 
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การทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดใหจังหวัดประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ O34 กําหนดใหผูบริหารของ
หนวยงานไดแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโดยดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
ของหนวยงาน โดย กําหนดใหในเนื้อหาของการประกาศเจตนารมณตองประกอบไปดวยคําม่ันวา
จะปฏิบัติหนาท่ีและบริหารหนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดย ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดประกาศนโยบายและความโปรงใส เจตจํานงสุจริต พรอมนํา
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมฯ แสดงสัญลักษณตอตานการทุจริตในการประชุม
หัวหนาสวนราชการ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัด
ลําพูน ท้ังนี้ สํานักงานจังหวัดลําพูนไดแจงใหสวนราชการประจําจังหวัดลําพูนทุกสวน ยึดถือ
ประกาศนโยบายและความโปรงใส เจตสํานงสุจริตของผูวาราชการจังหวัดลําพูน เพ่ือใชเปน
แนวทางรวมกัน และใหรายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของใหกับสํานักงานจังหวัดลําพูน 
 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
๓.๓ รายงานความคืบหนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563 ของจังหวัดลําพูน 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
กําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
กลุมเปาหมายเปนหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเขารวมการประเมินฯ ไดรับ
ทราบคุณลักษณะและสถานะการดําเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานภาครัฐทุกแหงใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานภายใตมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ท้ังนี้ การเขารวมการประเมินฯ เปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 ซ่ึงมีมติใหทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการ
ประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดมอบหมายให 
นายชัยนรงค วงศใหญ ตําแหนง หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน เปน ผูบริหารท่ีรับผิดชอบการ
ประเมินฯ และมอบหมายให นางสาวธารินี นพบุรี ตําแหนง พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
จังหวัดลําพูน เปนผูดูแลระบบของหนวยงาน (Admin)  

จังหวัดลําพูนไดแจงใหทุกสวนราชการดําเนินการจัดทําขอมูลตามแบบสํารวจ IIT     
(แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน) และแบบสํารวจ EIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  /สวนราชการท่ีเก่ียวของไดดําเนินการจัดทํา
ขอมูลมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) สงใหกับสํานักงาน
จังหวัดลําพูนเรียบรอยแลว /สํานักงานจังหวัดลําพูนไดดําเนินการนําขอมูลลงในระบบ ITAS 
เรียบรอยแลว/ สํานักงานจังหวัดลําพูนไดแจงใหทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการตอบแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เพ่ือรวบรวมขอมูลลงในระบบ ITAS ตามท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด ตอมา สํานักงาน ป.ป.ช. มีประกาศลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การขยาย 

 

ฝายเลขานุการฯ 
ผูแทน สํานักงาน
จังหวัดลําพูน 

/ระยะ... 
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ระยะเวลาการดําเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามปฏิบัติ
ดังกลาว โดยกําหนดใหผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ตอบ
แบบสํารวจ ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563  ซ่ึงสํานักงานจังหวัดลําพูนจะได
แจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอบแบบสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (EIT) ในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันการทุจริตของหนวยงานท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๓ (สํานักงานจังหวัด
ลําพูน , สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒, 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน) 

ภาพรวมของงบประมาณรายจายบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      
แผนบูรณาการการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม
วงเงิน 957 ลานบาท โดยมีหนวยงานท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 25 หนวยงาน มีการ
แบงการดําเนินการออกเปน 3 แนวทางคือ ๑) ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต ๒) ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓) ปราบปรามการทุจริต 
สําหรับจังหวัดลําพูน มีหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก สํานักงานจังหวัดลําพูน , สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน ,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ไดรายงานผลการดําเนินการแผนบูรณาการตอตานการทุจริตฯ 
ชวงไตรมาส ๑ - ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑) สํานักงานจังหวัดลําพูน  กระทรวงมหาดไทยไดแจงวงเงินงบประมาณท่ีจัดสรรให
จังหวัดดําเนินการในโครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสใหแกบุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดับจังหวัด 
คาใชจายในการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมใหกับบุคลากรภาครัฐ องคกรภาคประชาชน
ในระดับจังหวัด โดยจังหวัดลําพูนไดรับการพิจารณาท้ังสิ้น 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 
189,870 บาท ดังนี้  

 1. โครงการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน
การดํ าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 42,000 บาท  

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคราชการ ภาคประชาสังคม ประชาชน 
และนักเรียน นักศึกษา ในการตอตานการทุจริตจังหวัดลําพูนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบประมาณ 79,600 บาท  

 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรดานการพัสดุภาครัฐและการ
บริหารงานดานการเงิน การคลังภาครัฐ และการดําเนินการทางวินัย ปงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 68,270 บาท 

 ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดอนุมัติใหดําเนินการ ท้ัง 3 โครงการ เรียบรอย
แลว และสํานักงานจังหวัดลําพูนไดจัดโครงการความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ  2563 ณ โรงแรมลําพูนวิล  

 
 

ฝายเลขานุการฯ 
ผูแทน สนง. ป.ป.ช. 
ประจาํจังหวัดลําพูน 

/จัง... 
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จังหวัดลํ าพูน  ซ่ึ งตอมาจังหวัดลํ าพูนได รับแจงจากศูนยปฏิบั ติการตอต านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทยวา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดขอโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) ท่ีไดจัดสรรใหจังหวัดคืนกลับสวนกลาง จํานวน 2 รายการ 
เปนเงิน 178,720 บาท ดังนี้ ๑. งบประมาณในการดําเนินโครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใส ใหแกบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมสนับสนุนการปลูกจิตสํานึก
จริยธรรมและคุณธรรมในระดับจังหวัด จํานวน 148,720 บาท จํานวน 2 โครงการ ดังนี ้      
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคราชการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักเรียน 
นักศึกษา ในการตอตานการทุจริตจังหวัดลําพูนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 2) โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรดานการพัสดุภาครัฐและการบริหารงานดานการเงิน       
การคลังภาครัฐ และการดําเนินการทางวินัย ปงบประมาณ 2563 2. งบประมาณในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) จํานวน 30,000 บาท 

๒) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑ โครงการ 
คือโครงการประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบดวย ๓ กิจกรรม ไดแก โครงการประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ (ดําเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรม)  ก. ผลิตคลิปวีดีโอสั้น ความยาว 2 นาที ผลผลิต        
๑ ตอน/เรื่อง เผยแพร ๔ ครั้ง ข.เผยแพรคลิปวีดีโอ ผาน ชอง NBT และชองทางออนไลน ดังนี ้   
ยูทูป/เพจ/เฟสบุค ค. ผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ กิจกรรมของ สนง.ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัดลําพูน ผลผลิต ๕ ขาว/เรื่อง เผยแพร ๒๘ ครั้ง 

๓) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ     
2 โครงการ ไดแก ก. โครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑ งบประมาณจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท กลุมเปาหมาย
บุคลากรใน สพป. เขต ๑ จํานวน ๗๗ คน /ข. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑ
คุณธรรมและความโปรงใสของ สปพ. เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด งบประมาณจํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท เปาหมาย สพป.ลําพูน เขต ๑ มีผลการประเมินตามเกณฑคุณธรรมและความ
โปรงใสในระดับ AA  ซ่ึงยังอยูระหวางดําเนินการท้ัง 2 โครงการ 

๔) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑ 
โครงการไดแก  โครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ งบประมาณจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท กลุมเปาหมายบุคลากรใน     
สพป. ลําพูน เขต ๒ ทุกคน มีคุณลักษณะ ๕ ประการ สูวิถีเขตสุจริต 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๓.๕ รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานดานปองกันการทุจริตและ
มาตรการปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัดลําพูน) 

สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําพูน ไดรับการอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕6๓ สําหรับงบประมาณโครงการดานปองกันการทุจริต จํานวน       
๔ โครงการ เปนเงินงบประมาณจํานวน ๔๒๙,๙๐๐ บาท (สี่แสนสองหม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน)    
ซ่ึงไดดําเนินงานตามมาตรการ และโครงการ/กิจกรรมดานปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

 
 

ผูแทน สํานักงาน 
ป.ป.ช. ประจํา 
จังหวัดลําพูน 

/โครง... 
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๑) โครงการ Strong จิตพอเพียงตานทุจริต (ยังอยูระหวางดําเนินการ)เพ่ือใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ท่ี
มุงเนนสนับสนุนใหพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน
ใหสามารถรวมกําหนดนโยบายวางแผน  ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ  การกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ รวมเปนหูเปนตาใน
การพิทักษประโยชนสาธารณะ กลุมเปาหมายเครือขาย ป.ป.ช. ภาคประชาชน ซ่ึงไดดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้ ก. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการการทบทวนและวางแผนการดําเนินการ
โครงการ STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และกิจกรรมการติดตาม
แผนการดําเนินงานประจําไตรมาสชมร ม STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต ครั้งท่ี ๑ จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน     
ข. กิจกรรมการสํารวจพ้ืนท่ี/การประกอบกิจการ ท่ีผิดกฎหมายการขัดกันแหงผลประโยชน (COI) 
และพ้ืนท่ี ท่ีมีความเสี่ยงตอการผิดกฎหมายการขัดกันแหงผลประโยชน (COI) ดําเนินการระหวาง
วันท่ี ๒๘ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยเปนการสํารวจพ้ืนท่ีฯ ใน ๔ อําเภอ ประกอบดวย 
ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนอลอง ตําบลทากาศ อําเภอแมทา และ
ตําบลปาซาง อําเภอปาซาง ค. กิจกรรมการเฝาระวังการทุจริต จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ ณ หองประชุมเจาดารารัตน ณ ลําพูน วิทยาลัยสงฆลําพูน เปนการอบรมเพ่ือจัดทํา
เครื่องมือในการดําเนินการเฝาระวัง ตลอดจนกําหนดแผนปฏิบัติการในการเฝาระวังโครงการท่ีได
ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีแลวในท้ัง ๔ อําเภอขางตน โดยสมาชิกชมรมฯ ในแตละอําเภอจะดําเนินการ
เฝาระวังและรายงานผลการเฝาระวังใหชมรมทราบเปนระยะ ง. กิจกรรมสรางเยาวชน Anti-
corruption Young Leaders จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุมคุณเจาดารา
รัตน ณ ลําพูน วิทยาลัยสงฆลําพูน เปนการอบรมใหความรูแกเยาวชน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสถานการณการทุจริต การคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
ตลอดจนเขาใจบทบาทของเยาวชนในการเขาไปมีสวนรวมเฝาระวังการทุจริต และสามารถเปน  
แกนนําเยาวชนในการสรางสีงคมท่ีไมทนตอการทุจริตตอไป 

๒) โครงการเพ่ิมศักยภาพความโปรงใสและความสุจริตในจังหวัดลําพูน ประกอบดวย 
กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการประเมิน ITA และการ
ดําเนินการตามแผนปองกันการทุจริต (ดําเนินการแลวเสร็จ) โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ลําพูน รวมกับคณะทํางานสงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดลําพูน และคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียง ตานทุจริตจังหวัด
ลําพูน ไดดําเนินการใหคําปรึกษา เพ่ือยกระดับความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ รวมท้ัง นิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน จํานวน ๑๐ แหง 
ประกอบดวย เทศบาลตําบลหนองยวง อําเภอเวียงหนองลอง องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง 
อําเภอทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอลี้ เทศบาลตําบลดงดํา อําเภอลี้ 
เทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง เทศบาล
ตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม อําเภอเมืองลําพูน 
องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง เทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน  

๓) โครงการผลิตสื่อรณรงคเพ่ือสรางกระแสตอตานการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัดลําพูน  ซ่ึงได ดําเนินการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธแลวเสร็จท้ัง 4 กิจกรรม 
ประกอบดวย การประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน ไดแก ผลิตรายการสัมภาษณโทรทัศน/ผลิตสกูฟขาว
โทรทัศน จํานวนอยางละ ๑ ครั้ง /การผลิตสื่อมิวสิควิดีโอเพลงตานทุจริต จํานวน ๑ เพลง   

 
/การ.. 
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การเผยแพรบทความประชาสัมพันธภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูนทางหนา
หนังสือพิมพ จํานวน ๒ ครั้ง /การผลิตสื่อประชาสัมพันธตอตานการทุจริต ไดแก แผนพับความรู
ปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน ๑๐,๐๐๐ แผน /การผลิตสื่อประชาสัมพันธ x stand ความรู
ปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน  ๑ ชุด 

๔) การตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณการตามมาตรการระยะสั้นเรงดวนเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนใน
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. (มาตรการปองกันสินบนแปะเจี๊ยะ) ตามแนวทางในหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0๔๐๐๖/ว๖๒๕ ลงวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซ่ึงมีการปรับกําหนดการรับนักเรียนตามความเหมาะสมเพ่ือปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อโควิด – 19 โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการรวมกับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ลําพูน และ
ชมรมสตรองจิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือตรวจ ติดตามสังเกตการณ โรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงใน
จังหวัดลําพูน จํานวน ๒ โรงเรียน คือโรงเรียนจักรคําคณาทร และโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ 
ระหวางวันท่ี ๕ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓   

๕) การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณการใชงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กรณีเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการเฝาระวังการ
ใชจายงบประมาณเพ่ือชวยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๒ แหง คือ เทศบาลเมืองลําพูน และเทศบาลตําบลบานกลาง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยดําเนินการเม่ือวันท่ี ๑๔ และ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๓ (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน) 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการ
ทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใส
และมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” และไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  โดยสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซ่ึง
กําหนดตัวชี้วัดคือรอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนนข้ึน) และในป พ.ศ. 2561 – 2565 ไดกําหนดคา
เปาหมายไวท่ีรอยละ 80 ท้ังนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้หนวยงานท่ีเขารับการประเมินในระดับจังหวัด
ตองมีจํานวนหนวยงานท่ีไดรับผลคะแนนในระดับ A หรือ AA คิดเปนรอยละ ๕๐ ข้ึนไปของจํานวน 

 
 

ฝายเลขานุการฯ 
ผูแทน สนง.ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดลําพูน 

/หนวย... 
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หนวยงานท่ีเขารับการประเมินในระดับจังหวัดท้ังหมด ตอมา เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงจากผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดลําพูนไดคะแนน ดังนี ้
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดลําพูน มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 82.53 คะแนน (เปน
ลําดับท่ี 1 ของประเทศ) มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลการประเมินในระดับ AA จํานวน      
3 แหง (เทศบาลตําบลทุงหัวชาง : 98.82 / เทศบาลตําบลปาสัก : 98.32 คะแนน/เทศบาล
ตําบลริมปง : 96.23 คะแนน) สําหรับในระดับจังหวัด จังหวัดลําพูนมีผลการประเมิน 90.35 
คะแนน (ลําดับท่ี 2 ภาคเหนือ และลําดับท่ี 17 ของประเทศ) ท้ังนี้ มีจํานวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีผานการประเมินในระดับ AA และ A จํานวน ๒๕ แหง คิดเปนรอยละ ๔๓.๑๐  และมี
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมผานการประเมิน โดยมีผลการประเมินในระดับ B ลงมา 
หรือมีผลคะแนนต่ํากวา ๘๕ คะแนน จํานวน ๓๓ แหง คิดเปนรอยละ ๕๖.๘๙   

สําหรับผลการประเมินท่ีผานมา ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุด ไดแก ตัวชี้วัดการปองกัน
การทุจริตและตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ตามลําดับ ซ่ึงเปน ๒ ตัวชี้วัดท่ีพิจารณาจากการดําเนินการ
และการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดในสวนของมิติการ
เปดเผยขอมูลท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสําคัญ ไดแก รายงานกํากับติดตามแผนปฏิบัติการประจําป ขอมูล
เก่ียวกับการใหบริการ (สถิติการใหบริการ การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ E-service) 
ขอมูลเก่ียวกับการใชงบประมาณ (แผนการใชงบประมาณประจําป รายงานกํากับแผนการใช
งบประมาณประจําป สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน/ประจําป)  ขอมูลเก่ียวกับการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงฯ การจัดการความเสี่ยงฯ) ขอมูลเก่ียวกับแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือใหจังหวัดลําพูนมีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑชี้วัดท่ียุทธศาสตรฯ ชาติกําหนด 
หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินจะตองมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความ
โปรงใส และเตรียมความพรอมในการประเมินโดยศึกษาวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมา
เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาตนเอง ท้ังตอบุคลากรภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และมุงเนน
การเปดเผยขอมูลอยางครบถวนบนเว็บไซตของตนเอง โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับขอมูลการ
ใหบริการ การใชงบประมาณ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนปองกันการทุจริตและ
มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ท้ังนี้ ใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ ดําเนินการท่ี
เก่ียวของกับการประเมิน ITA ของหนวยงานตามประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่องการขยายเวลา
การดําเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครฐั ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ในกรณีท่ีหนวยงานภาครัฐใดไม
สามารถดําเนินการหรือจัดกิจกรรมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในแบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ (แบบสํารวจ OIT) อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของแตละสวนราชการให
ดําเนินการเลื่อนโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ขอใหระบุเหตุผลท่ีสงผลให
หนวยงานไมสามารถดําเนินการไดไวในชองคําอธิบายตามแบบสํารวจ OIT โดยไมตองเผยแพร
ขอมูลดังกลาวตอสาธารณชนทางเว็บไซตของหนวยงาน และหากคณะท่ีปรึกษาพิจารณาแลวมี
เหตุผลอันนาเชื่อถือได ใหไมนําประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนนตอไป 

มติท่ีประชุม  มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ดําเนินการประเมิน ITA ตามแนวทางท่ีฝายเลขานุการฯ นําเสนอ 

 
 /จึง... 
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เพ่ือยกระดับคะแนน ITA ในภาพรวมของจังหวัดลําพูนใหสูงข้ึนตอไป ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําพูน ดําเนินการแจงเนนย้ําและกํากับติดตามองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินในสังกัดท่ียังไมไดดําเนินการการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนบนเว็บไซตของ
หนวยงานของตน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับขอมูลการใหบริการ การใชงบประมาณ            
การรายงานผลการดําเนินการรอบ ๖ เดือน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การรายงาน        
การดําเนินการตามแผนปองกันการทุจริตในระบบ E-PlanNACC และการกําหนดมาตรการภายใน
เพ่ือปองกันการทุจริตของหนวยงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
    -ไมมี- 

 

ปดประชุม  เวลา 1๔.๔๕ น. 

 

         ผูจดรายงาน             ผูตรวจรายงาน 
                การประชุม                                   การประชุม 

       (นางสาวอรทัย  พิบูลอาลักษณ)      (นางสาววิศรา  รัตนสมัย) 
เจาพนักงานปองกันการทุจริตเชี่ยวชาญ          ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน 

 
 

*************************** 
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คํานํา

        
 กระทรวงวัฒนธรรม ไดผนึกกําลังรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
นอมนาํศาสตรพระราชามาใชในการขบัเคล่ือนงานดานวฒันธรรม ทีส่อดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑๒ โดยใชมติทิางวัฒนธรรม ๓ ดาน คอื การสรางคนดี
และสังคมดี สงเสริม สนับสนุนการนําทุนและทรัพยากรมาสรางสรรค 
พัฒนา ตอยอด เพื่อเพิ่มคุณคาทางสังคมเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และสราง
เกียรติภูมิ ภาพลักษณของประเทศไทยสูนานาประเทศ 
 การดําเนินงานวัฒนธรรม ในมิติการสรางคนดีและสังคมดี ภายใต
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งเปน
แผนระดบัชาต ิดานการสงเสรมิและพฒันาคณุธรรม ฉบบัแรกของไทย ทีมุ่งหวัง
ใหทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองคกร และทุกหนวยงานมีคุณธรรม 
มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสมานฉันท 
ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใชในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย มีคติความเชื่อและแนวปฏิบัติหลายประการ ที่แสดง
ใหเห็นถึงความสูงสงและศักดิ์สิทธิ์แหงสถาบันอันเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 
เปนสัญลักษณแหงความเปนชาติไทย ประชาชนคนไทยโชคดี ที่ไดเกิดมา
ใตรมพระบารมีที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนหลักชัย และเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก นบัเปนโอกาสสาํคญั ทีพ่สกนิกรทกุกลุม 
ทุกเพศ ทุกวัย ใน ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัดคุณธรรม ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
กรงุเทพมหานคร และ ๗๖ จงัหวัดทัว่ประเทศ จะไดตัง้ปณธิานและเจตนารมณ



แนวแนที่จะรวมแรง รวมใจกันสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม สรางสังคมที่มี
คณุภาพและคณุธรรม สงัคมอยูดมีสีขุ เพือ่เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก และเปนไปตามความมุงหวังของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ
 เพื่อให การดําเนินงานส งเสริมและพัฒนาคุณธรรมบรรลุผล
อยางเปนรูปธรรม เชิงประจักษ นําไปสู การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ 
องคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิมพ 
คูมือสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม เพื่อสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
เพื่อใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางดําเนินงาน ตอไป
  
  
       กระทรวงวัฒนธรรม
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 ประเทศไทยมีความเจริญรุงเรืองเปนปกแผนมั่นคงมาจวบทุกวันน้ี 
เกิดจากความเขมแข็งของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาติ และถือเปน
สัญลักษณแหงความเปนชาติไทย ประวัติศาสตรของราชอาณาจักรไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติมาตลอด 
พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชาติไทย
ใหมีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ อยางมั่นคง ทั้งดานการปองกันและ
รักษาเอกราชของชาติ ดานการสรางสรรควัฒนธรรมไทย ดานวัฒนธรรม
การดําเนินชีวิต ดานศิลปวัฒนธรรม ทรงเปนผูนําที่ปกครองแผนดินดวย
ทศพิธราชธรรม ทรงเสียสละความสุขสวนพระองค เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข 
สรางคนดี สังคมดี สรางความอยูดี มีสุข ใหแกปวงอาณาประชาราษฎร 
สรางความรมเยน็เปนสขุใหเกดิแกชาตบิานเมอืง และทรงนําพาใหไทยรอดพน
จากการรกุรานของชนชาตอิืน่ ทําใหสามารถรกัษาอธปิไตยไวไดตราบจนทกุวนันี้ 

บทนํา : องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

รวมใจสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

๑

1คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



2 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
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 กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหนาที่ในการธํารงรักษา สงเสริม 
สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเนื่องดวยสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ใหเปนที่ประจักษและคงอยูเปนเครื่องหลอเลี้ยงบํารุง
สังคมไทยใหผาสุก รมเย็น มีระเบียบแบบแผนเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย มีคติความเช่ือและแนวปฏิบัติหลายประการที่แสดง
ใหเห็นถึงความสูงสงและศักดิ์สิทธิ์แหงสถาบันอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยว 
รวมชาติไทยใหเปนปกแผนม่ันคงเสมอมา และอันเน่ืองมาจากเมื่อวันที่ 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ สาํนกันายกรฐัมนตร ีไดออกแถลงการณ เรือ่ง การพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก ความวา ตามที่สํานักพระราชวังมีประกาศแจงวา สมเด็จ
พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความ
เปนสิริมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ใหเปนที่ชื่นชมยินดีของ
ประชาชน ผูมีความหวังตั้งใจอยูทั่วกัน ระหวางวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
รัฐบาลไดรับทราบแลวดวยความยินดียิ่ง และบัดนี้เปนโอกาสสําคัญที่รัฐบาล
จะไดรวมกับพสกนิกรชาวไทย เตรียมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สนองพระราชดําริและพระมหากรุณาธิคุณใหสมพระเกียรติตามพระราช
ประเพณี นั้น
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 การนี้ พสกนิกรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชน องคกร อําเภอ 
จังหวัดคุณธรรมกวา ๓๕,๘๘๗ หนวย ที่ต้ังอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 
๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ตางมีปณิธานและเจตนารมณแนวแนที่จะรวมแรง 
รวมใจกันสรางสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม สังคมอยูดีมีสุข ให “คุณธรรม
นําการพัฒนา” ทําใหทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองคกร ทุกอําเภอ 
ทุกจังหวัด มีคุณธรรม กลาวคือ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย มีความสมานฉันท ยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา นอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยในการดํารงชีวิต 
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บรรลุผลอยางเปนรูปธรรม เชิงประจักษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเปนไปตามความมุ งหวังของแผนแมบท
สงเสรมิคณุธรรมแหงชาต ิฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยดาํเนินการ ดงัน้ี
 ๑. ทุกภาคสวนรวมกันประดับตกแตงธงชาติ ธงสัญลักษณประจํา
พระองคในองคกร ชุมชน หนวยงานราชการ สถานที่สําคัญของอําเภอและ
จังหวัดคุณธรรม
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 ๒. ทุกภาคสวนรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดวยการจัด
กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกิจกรรมจิตอาสา “ทําความดี
ดวยหัวใจ” ภายใตหลักการไทยนิยม ยั่งยืน มีการทําสัญญาประชาคมผูกใจ
ไทยเปนหนึ่ง คนไทยรักกันคนไทยไมทิ้งกัน เมืองไทยนาอยูชุมชนอยูดีมีสุข 
วิถีไทยวิถีพอเพียง รูสิทธิรูหนาที่รูกฎหมาย รูกลไกการบริหารราชการ รูรัก
ประชาธปิไตยไทยนยิม รูเทาทนัเทคโนโลย ีรูปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ 
โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่ เชน 
จัดกิจกรรมจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
สงเสริมใหคนในองคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ 
ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนที่ตนนับถือ จัดตั้งกลุมจิตอาสาทําความสะอาด
ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานที่ทํางาน สถานท่ีสําคัญ ที่สาธารณะอ่ืนๆ 
และบานเรอืนตนเอง สงเสรมิวัฒนธรรมความพอเพยีง ความมวีนัิย ความสจุรติ  
สงเสรมิใหคนออมทรพัย ชวยเหลือผูยากไร ผูสูงอาย ุยกยองครอบครวัวถิพีอเพยีง  
สงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได จัดกิจกรรมสงเสริมการ ลด ละ เลิก อบายมุข 
การพนัน เหลา สิ่งเสพติด กิจกรรมจิตอาสาผูนําเที่ยวชุมชน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชนคุณธรรมฯ แหลงเรียนรู การดําเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

6 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
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 ๓. จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมขององคกร ชุมชน อําเภอ 
จังหวัดคุณธรรมแบบมีสวนรวมใหทุกคนรูสึกถึงความเปนเจาของโครงการ 
กิจกรรมรวมกัน โดยใชหลัก ๓ มิติ คือ หลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหลักวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ที่กําหนดไว
 ๔. องคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม รวมกันประเมินผล
การสงเสรมิและพฒันาคณุธรรม ตามตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมนิ ๙ ขัน้ตอน 
ปละไมนอยกวา ๒ ครัง้ เพือ่ใหเกดิผลเชงิประจกัษ ปญหาหมดไป สิง่ดงีามเกดิขึน้
คนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยางถูกตองดีงามและ
มีความสุข 
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  น อมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ การ “ระเบิดจากขางใน” “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” และศาสตรพระราชา มาเปนหลักการในการปฏิบัติงาน 
  นําหลักการ ๓ ประสาน คือ บาน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/
ราชการ หรือภาคประชารัฐ เปนกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ขององคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัด
  นาํหลกัการมสีวนรวมของทกุภาคสวน มาเปนหลกัในการปฏบิตังิาน 
อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 
  ใชมิติทางวัฒนธรรมในการสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน 
อําเภอ และจังหวัดคุณธรรมเพื่อสรางคุณคาทางสังคมและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
  ยกยองเชิดชูเกียรติองคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัดคุณธรรม
เพื่อเปนแบบอยางและเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนและองคกรอื่นๆ

หลักการสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน อําเภอ

และจังหวัดคุณธรรม

๒

อําเภอคุณธรรมองคกรคุณธรรม

ชุมชนคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม

อําเภอคุณธรรมอําเภอคุณธรรม

จังหวัดคุณธรรมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดคุณธรรม

เพื่อเปนแบบอยางและเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนและองคกรอื่นๆ

องคกรคุณธรรมองคกรคุณธรรม

สังคมคุณธรรม
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คุณธรรม
จริยธรรม
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 องค กรคุณธรรม  หมายถึง องค กรหรือหน วยงานที่ผู นํา
และสมาชิกขององคกรแสดงเจตนารมณ และมุงมั่นที่จะดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
มาเปนหลักในการดํารงชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมรณรงคสงเสริมคุณธรรม
ใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายตางๆ แบงตามพื้นที่ออกเปน ๒ สวนคือ
  องคกรทีต่ัง้อยูในพืน้ทีจ่งัหวดัทกุจงัหวัด อาท ิสวนราชการ สงักัด
สวนภมูภิาคและสงักดัสวนกลางทีม่ทีีท่าํการตัง้อยูในเขตพืน้ทีจั่งหวัด หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคธุรกิจ องคกรภาคเอกชน 
สมาคม โรงเรียน สถานีตํารวจ โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ 
  อ ง ค  ก ร ที่ ตั้ ง อ ยู  ใ น ส  ว น ก ล า ง แ ล ะ อ ง ค  ก ร ใ น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร อาทิ สวนราชการในระดับกระทรวง กรม และที่ไมตํ่ากวา
ระดับกอง สํานักหรือเทียบเทา หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ 
องคกรภาคธุรกิจ องคกรภาคเอกชน สมาคม โรงเรียน สถานีตํารวจ 
โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ

คํานิยามขององคกร ชุมชน อําเภอ

และจังหวัดคุณธรรม

๓

11คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



12 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



 ชุมชนคุณธรรม หมายถึง ชุมชนที่อยู รวมกันเปนหมู บ าน
อยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 
๒๔๕๗ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒ หรือเปนชุมชนที่อยูรวมกันโดยธรรมชาติ
หรือตามความสนใจเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีระบบความสัมพันธที่
เปนทางการหรอืไมเปนทางการ มหีรอืไมมกีารบงัคบับญัชา และอาจมวีฒันธรรม
ที่เหมือนหรือแตกตางกัน คนในชุมชนมีสวนรวมแสดงเจตนารมณ และมุงมั่น
ท่ีจะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในชุมชน ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนา โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเปนหลักในการดํารงชีวิต ตลอดจนมีสวนรวม
รณรงคสงเสริมคุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายอื่นๆ แบงตาม
พื้นที่ออกเปน ๒ สวน คือ
  ชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัด
  ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

13คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



14 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



 อําเภอคุณธรรม/สํานักงานเขตคุณธรรม หมายถึง อําเภอ/
สํานักงานเขตที่นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต สวนราชการในสังกัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต.) เครือขายภาครัฐ 
ภาคธรุกิจ ภาคเอกชน ชมุชน สถาบนัทางศาสนา สมาคม มลูนธิแิละทกุภาคสวน
ของอําเภอ/เขต เขามามีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณ และมุงมั่นที่จะ
ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในอําเภอ/เขต ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วถิวีฒันธรรมไทยทีด่งีาม มาเปนหลักในการดํารงชีวติ ตลอดจนมสีวนรวมรณรงค
สงเสริมคุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายอ่ืนๆ แบงตามพื้นที่
ออกเปน ๒ สวน คือ
  อําเภอที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัด
  สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร

15คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



 จังหวัดคุณธรรม  หมายถึง จังหวัดที่ผู ว าราชการจังหวัด 
สวนราชการ หนวยงานรฐัวสิาหกจิระดบัจงัหวดั อาํเภอทกุแหง องคการบรหิาร
สวนจังหวัด เทศบาลนคร สถาบันอุดมศึกษา สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม 
สภาวฒันธรรมจงัหวดั เครอืขายภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัทางศาสนา สมาคม 
มูลนิธิและทุกภาคสวนของจังหวัด เขามามีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณ 
และมุงมัน่ทีจ่ะดําเนนิการสงเสรมิคณุธรรมในองคกร ชมุชน อําเภอ และจังหวัด
ใหยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเปนหลักในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมรณรงคสงเสริมคุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน 
หรือเครือขายอื่นๆ แบงตามพื้นที่ออกเปน ๒ สวน คือ
  จังหวัด ๗๖ จังหวัด
  กรุงเทพมหานคร

16 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม
 การประเมินองคกรคุณธรรม เปนกระบวนการสําคัญ นําไปสู 
การสงเสริม พัฒนา และยกระดับองคกรใหดีขึ้น แบงเปน ๙ ตัวชี้วัด  ๓ ระดับ 
คือ ระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม ระดับที่ ๓ 
องคกรคุณธรรมตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ตามตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน

๔

17คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

องคกรคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ ๑ - ๓)

การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร

๑) องคกรมีการประชุม
เพื่อประกาศ
เจตนารมณหรือ
ขอตกลงของผูบริหาร
และสมาชิกในองคกร 
ที่จะขับเคลื่อนใหเปน
องคกรคุณธรรมรวมกัน

ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกร ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป 
ประกาศเจตนารมณ
หรือขอตกลงรวม
กันเปนลายลักษณ
อักษร

ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกร ตั้งแต 
๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ %  
มีการประกาศ
เจตนารมณหรือขอ
ตกลงรวมกัน เปน
ลายลักษณอักษร 

นอยกวา
๒๐.๐๐%

๒) องคกรมีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมายจาก 
“ปญหาที่อยากแก” 
และ “ความดีที่อยากทํา” 
หรือสอดคลองกับ
คุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา เชน การใช
วัสดุสํานักงานอยาง
ประหยัด มาปฏิบัติงาน
ตรงเวลา การบริการ
ดวยความโปรงใส 
มีจิตอาสาชวยเหลือ
สังคม ฯลฯ

ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกร ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป 
รวมกันกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
อยางนอย ๓ - ๕ เรื่อง

ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกร ตั้งแต 
๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % 
รวมกันกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย
อยางนอย ๑ - ๒ เรื่อง 

นอยกวา 
๒๐.๐๐%

18 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

องคกรคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๓) องคกรมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน
เพื่อสงเสริมใหเกิด
คุณธรรมเปาหมาย
และมีการมอบหมาย
บุคลากรหรือหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

- มีแผนสงเสริม
คุณธรรม
ขององคกร
แบบมีสวนรวม
จากทุกฝาย
ในองคกร

- มีการมอบหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ
การดําเนินงาน

- มีแผนสงเสริม
คุณธรรม
ขององคกร 
แบบมีสวนรวม
จากทุกฝาย
ในองคกร

- มีการมอบหมาย 
บุคลากร
รับผิดชอบ
การดําเนินงาน

ไมมีการ
ปฏิบัติ

ประเมินระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม (ขอ ๑ - ๖)

การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน

๔) องคกรมีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรมตาม
แผนสงเสริมคุณธรรม 
ที่กําหนดไว

มีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรม
ที่กําหนดไว ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป

มีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรม
ที่กําหนดไว ตั้งแต 
๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ %

นอยกวา
๒๐.๐๐ %

19คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

องคกรคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๕) องคกรมีการจัดระบบ
ติดตาม รายงาน
ประเมินผลและ
จัดกิจกรรมรณรงค
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรม
ในองคกรอยางตอเนื่อง 
เพื่อนําไปสูคุณธรรม
เปาหมาย

- มีการติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผล
การดําเนินงาน

- มีการจัดกิจกรรม
รณรงคใหเกิด
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน
ของสมาชิก
ทุกระดับในองคกร
อยางตอเนื่อง 

- มีการติดตาม
ประเมินผล
และรายงานผล
การดําเนินงาน

ไมมีการ
ปฏิบัติ

๖) องคกรมีกระบวนการ
ยกยอง เชิดชู 
บุคคลที่ทําความดี
หรือหนวยงาน 
โครงการกิจกรรมดีเดน
ในการสงเสริมคุณธรรม
เปาหมายจนเปน
แบบอยางได เชน 
บุคคลคุณธรรม 
โครงการดีเดน
ดานคุณธรรม 
สวนงานดีเดน
ดานคุณธรรม ฯลฯ 

- มีการประกาศ
ยกยองเชิดชูบุคคล
ที่ทําความดีจนเปน
แบบอยางได 

- มีการประกาศ
หนวยงาน 
โครงการกิจกรรม
ดีเดนในการ
สงเสริมคุณธรรม
เปาหมาย
จนเปนแบบอยาง

มีการประกาศ
ยกยองเชิดชูบุคคล
ที่ทําความดีจนเปน
แบบอยางได

ไมมีการ
ปฏิบัติ

20 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

องคกรคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ ๑ - ๙)

การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๗) องคกรมีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรมตาม
แผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กําหนดไวเพิ่มมากขึ้น 
จนเกิดผลสัมฤทธิ์

มีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว
ตั้งแต ๘๐.๐๐ % 
ขึ้นไป

มีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว 
ตั้งแต ๖๐.๐๐ - 
๗๙.๙๙ %

มีผลสําเร็จ
ของการ
ดําเนิน
กิจกรรม
ตามแผน
สงเสริม
คุณธรรม
ที่กําหนดไว 
นอยกวา
๖๐.๐๐ % 

๘) องคกร มีการเพิ่มประเด็น
คุณธรรมเปาหมาย
และกิจกรรม ใน ๓ มิติ 
คือการยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรม
ที่เพิ่มเติมจากเรื่อง
ที่ดําเนินการไปแลว

มีการเพิ่มประเด็น
คุณธรรมเปาหมาย
และกิจกรรม
ใน ๒ หรือ ๓ มิติ

มีการเพิ่มประเด็น
คุณธรรมเปาหมาย
และกิจกรรม
ใน ๑ มิติ 

ไมมีการ
ปฏิบัติ

21คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

องคกรคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๙) องคกรมีการถอดองค
ความรูจากการดําเนิน
งานองคกรคุณธรรม 
เพื่อเผยแพร และ
สามารถเปนแหลงเรียน
รูถายทอดขยายผลไปสู
องคกรอื่น ๆ ได

- มีการถอด
องคความรู
จากการดําเนินงาน
องคกรคุณธรรม
ทุกกิจกรรม 

- สามารถเปน
แหลงเรียนรู 
และถายทอด
ขยายผลไปสู
องคกรอื่นได

- มีการถอด
องคความรู
จากการดําเนินงาน
องคกรคุณธรรม
บางกิจกรรม 

- สามารถเปน
แหลงเรียนรู 
และถายทอด
ขยายผลไปสู
องคกรอื่นได

- ไมมี
การถอด
องคความรู

รวมคะแนน

คําอธิบายเพิ่มเติมการประเมินองคกรคุณธรรม
ขอ ๑) และ ขอ ๒) จํานวนสมาชิกในองคกร ๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % หรือ ๕๐.๐๐ % คิดจาก

จํานวนสมาชิกทุกคนในองคกร เปนฐานการคิด ๑๐๐ %
ขอ ๔) และขอ ๗) ผลสําเร็จของแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกร ๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % หรือ 

๕๐.๐๐ % หรือ ๖๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ % หรือ ๘๐.๐๐ % คิดจากจํานวน
กิจกรรมในแผนฯ ทั้งหมดเปนฐานการคิด ๑๐๐ %

22 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



 ระดับและเกณฑการประเมินผลคะแนนขององคกร ดังนี้

 ระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม
 ดําเนินการขอ ๑ - ๓  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๓ คะแนน

 ระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม
 ดําเนินการขอ ๑ - ๖  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๖ คะแนน

 ระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ 
 ดําเนินการขอ ๑ - ๙  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๙ คะแนน

 ทั้งนี้ แตละองคกรสามารถปรับเพิ่มหัวขอหลักเกณฑการใหคะแนน
เพื่อการประเมินองค กรที่สอดคล องกับบทบาท ภารกิจขององค กร
ตามความเหมาะสม เพือ่ใหเกดิประโยชนในการปฏบิตังิาน และการประเมนิผล
การดําเนินงานที่มีธรรมาภิบาล  

23คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินชุมชนคุณธรรม
 การประเมินชุมชนคุณธรรม เปนกระบวนการสําคัญ นําไปสู 
การสงเสริม พัฒนาและยกระดับชุมชนใหดีขึ้น แบงเปน ๙ ตัวชี้วัด ๓ ระดับ 
คือ ระดับที่ ๑ ชุมชนสงเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรม ระดับที่ ๓ 
ชุมชนคุณธรรมตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

24 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ ชุมชนสงเสริมคุณธรรม (ขอ ๑ - ๓) 

การประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชน

๑) ชุมชนมีการประชุม
เพื่อประกาศเจตนารมณ
หรือขอตกลง ของผูนํา
ชุมชนและคนในชุมชน 
ที่จะขับเคลื่อนใหเปน
ชุมชนคุณธรรมรวมกัน

จํานวนครัวเรือน 
ตั้งแต ๘๐.๐๐ % 
ขึ้นไป ที่รวม
ประกาศเจตนารมณ
หรือขอตกลง โดยทํา
เปนลายลักษณอักษร

จํานวนครัวเรือน 
ตั้งแต ๕๐.๐๐-
๗๙.๙๙ % ที่รวม
ประกาศเจตนารมณ
หรือขอตกลง โดยทํา
เปนลายลักษณอักษร

นอยกวา 
๕๐.๐๐%

๒) ชุมชนรวมกัน
กําหนดเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” 
จํานวน ๓-๕ เรื่อง เชน 
ปญหาสิ่งเสพติด 
ปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาอาชญากรรม 
ปญหาสิ่งแวดลอม 
ปญหาความยากจน 
ปญหาทางสังคม 
ปญหาการทะเลาะวิวาท 
การเลนการพนัน 
การลักขโมย 
การมีหนี้สิน 
รายไดไมเพียงพอ 
การเก็บออมเงิน 
การทําบัญชีครัวเรือน

จํานวนครัวเรือน 
ตั้งแต ๘๐.๐๐ % 
ขึ้นไป รวมกําหนด
เปาหมายใน
“ปญหาที่อยากแก” 
และ “ความดี
ที่อยากทํา”
ครอบคลุมหรือ
สอดคลองคุณธรรม 
พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสาหรือ
คุณธรรมเปาหมาย
อื่นๆ

จํานวนครัวเรือน 
ตั้งแต ๕๐.๐๐ - 
๗๙.๙๙ % 
รวมกําหนด
เปาหมายใน 
“ปญหาที่อยากแก” 
และ “ความดี
ที่อยากทํา” 
ครอบคลุมหรือ
สอดคลองกับ
คุณธรรม พอเพียง 
วินัย สุจริต 
จิตอาสาหรือ
คุณธรรมเปาหมาย
อื่นๆ

นอยกวา
๕๐.๐๐ %

25คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

 การจัดการกับขยะ 
การจัดการกับนํ้าเนา 
ฯลฯ 
และรวมกันกําหนด
เปาหมายใน 
“ความดีที่อยากทํา” 
จํานวน ๓ - ๕ เรื่อง 
เชน การเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 
การปฏิบัติตามคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา หรือคุณธรรม
เปาหมายอื่นๆ ลด ละ 
เลิกอบายมุข ฯลฯ

๓) ชุมชนรวมกันจัดทํา
แผนสงเสริมคุณธรรม
ของชุมชนเกี่ยวกับ
ปญหาที่อยากแก และ
ความดีที่อยากทํา 
ซึ่งเปนความตองการ
ของคนในชุมชนเพื่อ
ประโยชนสุขของชุมชน 
(การระเบิดจากขางใน) 

จํานวนครัวเรือน 
ตั้งแต ๘๐.๐๐% 
ขึ้นไป มีสวนรวม
ประชุมประชาคม
จัดทําแผนสงเสริม
คุณธรรมของชุมชน
โดยมีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบชัดเจน

จํานวนครัวเรือน 
ตั้งแต ๕๐.๐๐ - 
๗๙.๙๙% มีสวนรวม
ประชุมประชาคม 
จัดทําแผนสงเสริม
คุณธรรมของชุมชน
โดยมีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบชัดเจน

นอยกวา 
๕๐.๐๐ %        

26 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรม (ขอ ๑ - ๖)

การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน

๔) ความสําเร็จของชุมชน
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรม โดยชุมชน
มีการจัดกิจกรรม
แกไขปญหาของชุมชน 
และมีการสงเสริม
การทําความดีเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 
และปฏิบัติตามคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสาหรืออื่นๆ 
ตามที่ระบุไวในแผนฯ 
จากการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนและ
ไดรับการสนับสนุน
ทรัพยากรและหรือ
เงินทุนจากหนวยงาน
ภาคประชารัฐในพื้นที่

มีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว
ตั้งแต ๔๐.๐๐ % 
ขึ้นไป ของแผนฯ

มีผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว
ตั้งแต ๒๐.๐๐ -
๓๙.๙๙ % ของ
แผนฯ

นอยกวา
๒๐.๐๐ % 

27คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๕) ชุมชนมีการติดตาม
ประเมินผลสําเร็จ 
เพื่อทบทวน ปรับปรุง 
แผนสงเสริมคุณธรรม
ของชุมชนใหมีคุณภาพ
และบรรลุผล

- มีการประเมินและ
รายงานผลสําเร็จ

- มีปรับปรุงแผน
สงเสริมคุณธรรม
ของชุมชน
ที่มีคุณภาพ
และรายงานผล

มีการประเมินและ
รายงานผลสําเร็จ

ไมมีการ
ปฏิบัติ

๖) ชุมชนมีการประกาศ
ยกยองเชิดชูบุคคล
ผูทําความดีและหรือ
บุคคลผูมีคุณธรรม 
ในชุมชนและหรือ
บุคคลอื่นที่ทําความดี
ใหกับชุมชน

มีการประกาศ
ยกยองเชิดชูบุคคล
ผูทําความดีและหรือ
บุคคลผูมีคุณธรรม
ในชุมชนและหรือ
บุคคลอืน่ทีท่าํความดี
ใหกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง

มีการประกาศ
ยกยองเชิดชูบุคคล
ผูทําความดีและหรือ
บุคคลผูมีคุณธรรม
ในชุมชนและหรือ
บุคคลอื่นที่ทําความดี
ใหกับชุมชน 

ไมมีการ
ปฏิบัติ

28 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรมตนแบบ (ขอ ๑ - ๙)

การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๗) ความสําเร็จของชุมชน
บรรลุผลตามแผน
สงเสริมคุณธรรม
โดยชุมชนมีการจัด
กิจกรรมแกไขปญหา
ของชุมชนทําให
ปญหาของชุมชน
ไดรับการแกไข 
และมีการสงเสริม
การทําความดีเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 
และปฏิบัติตามคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสาหรืออื่นๆ 
ตามที่ระบุไวในแผนฯ 
จากการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน
และไดรับการสนับสนุน
ทรัพยากร และหรือ
เงินทุนจากหนวยงาน
ภาคประชารัฐในพื้นที่
ทําใหคนในชุมชน
มีพฤติกรรม

 - มีผลสําเร็จของ
การดาํเนินกจิกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรม
ที่กําหนดไว ตั้งแต 
๘๐.๐๐ % ขึ้นไป 
ของแผนฯ

- คนในชุมชน ตั้งแต 
๘๐.๐๐ % ขึ้นไป 
มีความสุข

- มีผลสําเร็จของ
การดาํเนนิกจิกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรม
ที่กําหนดไว 
ตั้งแต ๕๐.๐๐ - 
๗๙.๙๙ % 
ของแผนฯ

- คนในชุมชน 
ตั้งแต ๕๐.๐๐ - 
๗๙.๙๙ % 
มีความสุข  

นอยกวา
๕๐.๐๐ %

29คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

 ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น เชน 
ไมมีการทะเลาะวิวาท 
ไมลักขโมย 
ไมเลนการพนัน 
ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
มีการเก็บออมเงิน 
มีรายไดเพิ่ม ฯลฯ 
ทําใหคนในชุมชน
มีความสุข

๘) ชุมชนมีการกําหนด
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม เพิ่มเติม 
ใน ๓ มิติ คือ การนํา
หลักธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
มาแกปญหาของชุมชน 
และบมเพาะคุณธรรม
ความดีที่อยากทํา

มีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมครบ 
ทั้ง ๓ มิติ

มีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติม ๑ - ๒ มิติ

ไมมีการ
ปฏิบัติ

30 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

ชุมชนคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๙) ชุมชนมีองคความรู
จากการเปนชุมชน
คุณธรรมตนแบบ 
สามารถเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถายทอดใหกับชุมชน
อื่นๆ เขามาศึกษา
ดูงานได

ชุมชนมีองคความรู
จากการเปนชุมชน
คุณธรรมตนแบบ 
สามารถเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถายทอดใหกับชุมชน
อื่น ๆ เขามาศึกษา
ดูงานได ไมนอยกวา 
๔ ชุมชน

ชุมชนมีองคความรู
จากการเปนชุมชน
คุณธรรมตนแบบ 
สามารถเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถายทอดใหกับชุมชน
อื่น ๆ เขามาศึกษา
ดูงานได ไมนอยกวา 
๓ ชุมชน

ไมมีการ
ปฏิบัติ

รวมคะแนน

คําอธิบายเพิ่มเติมการประเมินชุมชนคุณธรรม
ขอ ๑) ขอ ๒) และขอ ๓) จํานวนครัวเรือนในชุมชน ๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ % หรือ ๘๐.๐๐ % 

คิดจากจํานวนครัวเรือนตามขอมูลทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้น ๆ           
เปนฐานการคิด ๑๐๐ %

ขอ ๔) และขอ ๗) - ผลสําเร็จของแผนสงเสริมคุณธรรมของชุมชนรอยละ ๒๐.๐๐ - 
๓๙.๙๙ หรือ ๔๐.๐๐ % หรือ ๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ % หรือ ๘๐.๐๐ % 
คิดจากจํานวนกิจกรรมในแผนฯ ทั้งหมด เปนฐานการคิด ๑๐๐ %

                     - จํานวนคนในชุมชนที่มีความสุข ๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ % หรือ 
๘๐.๐๐ % คิดจากจํานวนคนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
ตามแผนสงเสริมคุณธรรม เปนฐานการคิด ๑๐๐ %

31คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



 ระดับและเกณฑการประเมินผลคะแนนของชุมชน ดังนี้

 ระดับที่ ๑ ชุมชนสงเสริมคุณธรรม 
 ดําเนินการขอ ๑ - ๓  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน  รวมแลวไมนอยกวา ๓ คะแนน
 
 ระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรม 
 ดําเนินการขอ ๑ - ๖  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๖ คะแนน

 ระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรมตนแบบ
 ดําเนินการขอ ๑ - ๙  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๙ คะแนน

32 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินอําเภอคุณธรรม 
 การประเมินอําเภอคุณธรรม เปนกระบวนการสําคัญ นําไปสู 
การสงเสริม พัฒนาและยกระดับอําเภอใหดีขึ้น แบงเปน ๙ ตัวชี้วัด ๓ ระดับ 
คือ ระดับที่ ๑ อําเภอสงเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ อําเภอคุณธรรม ระดับที่ ๓ 
อําเภอคุณธรรมตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

33คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

อําเภอคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ อําเภอสงเสริมคุณธรรม (ขอ ๑ - ๓)

การประเมินกระบวนการพัฒนาอําเภอ

๑) อําเภอมีการประชุม
ประกาศเจตนารมณ
หรือขอตกลงรวมกัน 
ระหวางอําเภอ
กับหัวหนาสวนราชการ 
ผูแทนหนวยงาน องคกร 
เครือขายประชารัฐ
ในพื้นที่อําเภอ 
ที่จะพัฒนาเปนอําเภอ
สงเสริมคุณธรรม

จํานวนหนวยงาน/
สวนราชการระดับ
อําเภอ องคกร 
เครือขายประชารัฐ 
ในอําเภอ ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป 
รวมประกาศ
ขอตกลง โดยทําเปน
ลายลักษณอักษร

จํานวนหนวยงาน/
สวนราชการระดับ
อําเภอ องคกร 
เครือขายประชารัฐ                      
ในอําเภอ ตั้งแต 
๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % 
รวมประกาศ
ขอตกลง โดยทําเปน
ลายลักษณอักษร

นอยกวา
๒๐.๐๐ % 

๒) อําเภอมีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทํา” 
รวมกันในอําเภอ 
และมีการจัดทําแผน
สงเสริมคุณธรรมของ
อําเภอที่สอดคลองกับ
นโยบายดานคุณธรรม
ของจังหวัด

- จํานวนหนวยงาน/
สวนราชการระดับ
อําเภอ องคกร 
เครือขายประชารัฐ                      
ในอําเภอ ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป 
รวมกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก”
และ “ความดี
ที่อยากทํา” และ
รวมจัดทําแผน
สงเสริมคุณธรรม 
ระดับอําเภอ

จํานวนหนวยงาน/
สวนราชการระดับ
อําเภอ องคกร 
เครือขายประชารัฐ 
ในอําเภอ ตั้งแต 
๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % 
รวมกําหนดคุณธรรม
เปาหมาย “ปญหา
ที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทํา” 
และรวมจัดทําแผน
สงเสริมคุณธรรม 
ระดับอําเภอ
เพื่อแกไขประเด็น

นอยกวา 
๒๐.๐๐ % 

34 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

อําเภอคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

  เพื่อแกไขประเด็น
ปญหาของอําเภอ
ครอบคลุมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา

- แผนสงเสริม
คุณธรรมของอําเภอ
มีความสอดคลอง
กับนโยบาย 
ดานคุณธรรม
ของจังหวัด

ปญหาของอําเภอ
ครอบคลุมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา

๓) อําเภอมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ 
หรือคณะทํางาน
ในการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรม
ของอําเภอ ที่มีสวนรวม
จากเครือขายประชารัฐ 

    และสอดคลองกับ
นโยบายจังหวัด

มีการมอบหมาย
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน
ในระดับอําเภอ
เพื่อรับผิดชอบ
หรือดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม ตามแผน
สงเสริมคุณธรรม
ของอําเภอ
เปนลายลักษณอักษร 
ที่มีองคประกอบ
ครบทุกภาคสวน
ตามภาคประชารัฐ

มีการมอบหมาย 
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน
ในระดับอําเภอ
เพื่อรับผิดชอบ
หรือดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม ตามแผน
สงเสริมคุณธรรม
ของอําเภอ
เปนลายลักษณอักษร
ที่มีองคประกอบ
ไมครอบคลุม
ทุกภาคสวน
ตามภาคประชารัฐ

ไมมีการ
ปฏิบัติ

35คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การประเมิน

อําเภอคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๒ อําเภอคุณธรรม (ขอ ๑ - ๖)

การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน

๔) มีการดําเนินงาน/กิจกรรม
ตามคุณธรรมเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทํา” 
ของอําเภอ จนเกิด
ผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด
ของแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว

บรรลุผลตามตัวชี้วัด
ของแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว 
ตั้งแต ๕๐.๐๐ % 
ขึ้นไป เชน จํานวน
กิจกรรมในแผนฯ 
ระดับอําเภอ 
บรรลุผล ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป 
หรือปญหาที่กําหนด
เปนเปาหมาย มีสถิติ
ลดลงหรือหมดไป ฯลฯ

บรรลุผลตามตัวชี้วัด
ของแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว 
ตั้งแต ๒๐.๐๐ - 
๔๙.๙๙ % 

นอยกวา 
๒๐.๐๐ %

๕) แผนการสงเสริม
อําเภอคุณธรรม
ไดรับการบรรจุ
เปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
และเกิดการบูรณาการ
การทํางานจาก
ทุกภาคสวนตามกลไก
ประชารัฐ

- แผนการสงเสริม
อําเภอคุณธรรม
ไดรับการบรรจุ
เปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรจังหวัด

- สามารถผลักดัน
จนไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
จังหวัด/อําเภอ/
จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามแผน

- แผนการสงเสริม
อําเภอคุณธรรม
ไดรับการบรรจุ
เปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรจังหวัด

- ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณจาก
จังหวัด/อําเภอ/
จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงาน
ตามแผน

ไมมีการ
ปฏิบัติ
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การประเมิน

อําเภอคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๖) อําเภอมีการประกาศ
ยกยอง เชิดชู 
ผูทําความดีหรือบุคคล 
ชุมชน องคกร คุณธรรม
มากขึ้น

มีกิจกรรมประกาศ
ยกยอง เชิดชู
ผูทําความดี และ
บุคคลผูมีคุณธรรม  
องคกรชุมชน
คุณธรรม ครบทุกมิติ
ของเปาหมายคุณธรรม
ในระดับอําเภอ

มีกิจกรรมประกาศ
ยกยอง เชิดชู
บุคคล/องคกร/
ชุมชนคุณธรรม
เพียงสวนใดสวนหนึ่ง

ไมมีการ
ปฏิบัติ

ประเมินระดับที่ ๓ อําเภอคุณธรรมตนแบบ (ขอ ๑ - ๙)                    

การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๗) ผลสําเร็จการดําเนินงาน
ของอําเภอคุณธรรม
ตาม “ปญหาที่อยากแก” 
และ “ความดีที่อยากทํา” 
ครอบคลุม  ๔ คุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต                   
จิตอาสา หรือคุณธรรม
เปาหมายอยางชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น

มีผลสําเร็จจาก
การดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม ในระดับ
อําเภอ ตามตัวชี้วัด
ที่กําหนดในแผน
สงเสริมคุณธรรม
ของอําเภอ ตั้งแต 
๘๐.๐๐ % ขึ้นไป

มีผลสําเร็จจาก
การดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม ในระดับ
อําเภอ ตามตัวชี้วัด
ที่กําหนดในแผน
สงเสริมคุณธรรม
ของอําเภอ ตั้งแต 
๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙%

นอยกวา
๕๐.๐๐ %
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การประเมิน

อําเภอคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

 ๘) อําเภอมีการกําหนด
กิจกรรม/ประเด็น
คุณธรรมเปาหมาย
เพิ่มเติมมากขึ้น ใน ๓ มิติ 
ไดแก การนําหลักศาสนา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรม
มาใชในการดําเนินการ
ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัด
คุณธรรมเปาหมายเดิม 
“ปญหาที่อยากแก” 
และ “ความดีที่อยากทํา” 
ที่กําหนด (พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา)

สามารถนําประเด็น
การสงเสริมคุณธรรม
อยางนอย ใน ๒ มิติ   
อยางเปนรูปธรรม
เพิ่มเติมนอกเหนือ
จากตัวชี้วัด
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมเดิม
ที่อําเภอกําหนด 

สามารถนําประเด็น
การสงเสริมคุณธรรม
อยางนอยใน ๑ มิติ 
นอกเหนือจาก
ตัวชี้วัดตามแผน
สงเสริมคุณธรรมเดิม
ที่อําเภอกําหนด 

ไมมีการ
ปฏิบัติ
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การประเมิน

อําเภอคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๙) อําเภอมีองคความรู 
จากกระบวนการพัฒนา
อําเภอคุณธรรม 
ชุมชนคุณธรรม และ
องคกรคุณธรรม 
ในพื้นที่ของอําเภอ
ที่ไดรับการพัฒนา 
มีผูที่สามารถเปนวิทยากร
ถายทอดความรู 
และมีความพรอม
ในการเปนแหลงเรียนรู
ใหกับอําเภออื่นๆ ได

- มีองคความรู
จากการดําเนินงาน
อําเภอคุณธรรม
ทั้งในภาพรวม
ของอําเภอ
และองคความรู
การขับเคลื่อน
ชุมชนองคกร
คุณธรรม                 

- สามารถเปน
แหลงเรียนรู และ
มีวิทยากรถายทอด
ขยายผลไปสู
อําเภออื่นได

- มีองคความรู
จากการดําเนินงาน
อําเภอคุณธรรม
เฉพาะบางกิจกรรม

- มีการ
ดําเนินงาน         
แตไมมี
การถอด
องคความรู              
เพื่อเผยแพร
ขยายผล

รวมคะแนน

คําอธิบายเพิ่มเติมการประเมินชุมชนคุณธรรม
ขอ ๑) ขอ ๒) และขอ ๓) จํานวนหนวยงาน/สวนราชการระดับอําเภอ องคกรเครือขาย

ประชารัฐในอําเภอ ๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % หรือ ๕๐.๐๐ % 
ใหคิดจากฐานจํานวนสวนราชการในระดับอําเภอ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต.) 
และชุมชนที่ตั้งอยูในอําเภอนั้น เปนฐานการคิด ๑๐๐ %

ขอ ๔) และขอ ๗) ผลสําเร็จของแผนสงเสริมคุณธรรมของอําเภอ ๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % 
หรือ ๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ % หรือ ๘๐.๐๐ % คิดจากจํานวนกิจกรรม
หรือตัวชี้วัดในแผนสงเสริมคุณธรรมอําเภอ เปนฐานการคิด ๑๐๐ %
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 ระดับและเกณฑการประเมินผลคะแนนของอําเภอ ดังนี้

 ระดับที่ ๑ อําเภอสงเสริมคุณธรรม
 ดําเนินการขอ ๑ - ๓  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวา ขอละ ๑ คะแนน  รวมแลวไมนอยกวา ๓ คะแนน

 ระดับที่ ๒ อําเภอคุณธรรม
 ดําเนินการขอ ๑ - ๖  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน  รวมแลวไมนอยกวา ๖ คะแนน

 ระดับที่ ๓ อําเภอคุณธรรมตนแบบ 
 ดําเนินการขอ ๑ - ๙  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๙ คะแนน
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ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินจังหวัดคุณธรรม
 การวัดระดับจังหวัดคุณธรรมเปนกระบวนการสําคัญ ที่ เน น
การกระบวนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัดสูการปฏิบัติในทุกภาคสวนของจังหวัดดวยกระบวนการมีสวน
รวมโดยมีการประเมินตามเกณฑคุณธรรมเปาหมายที่จังหวัดกําหนดไว 
เพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนายกระดับจังหวัดสูการเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบ 
เพือ่นําไปสูการขยายผลการขบัเคลือ่นไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ โดยกําหนดเปนตวัชีวั้ด
และเกณฑการประเมินจังหวัดคุณธรรมเปนมาตรฐานกลาง แบงเปน 
๑๐ ตัวชี้วัด ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ จังหวัดสงเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ 
จังหวัดคุณธรรมและระดับที่ ๓ จังหวัดคุณธรรมตนแบบ ซึ่งในแตละจังหวัด
สามารถนํามาประเมินจังหวัดภายใตมาตรฐานเดียวกันนี้ เพื่อพัฒนายกระดับ
สูการเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบนอกจากเกณฑประเมินตามมาตรฐานกลาง
นีแ้ลวแตละจงัหวดัอาจเพิม่เติมประเด็นทีจ่งัหวัดเหน็วาเหมาะสมไดตามบรบิท
ที่แตกตางกันของแตละจังหวัด ดังนี้ 
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๑ จังหวัดสงเสริมคุณธรรม (ขอ ๑ - ๔)

การประเมินกระบวนการพัฒนาจังหวัด

๑) จังหวัดมีการประชุม
ประกาศขอตกลง 
(เจตนารมณ/
ธรรมนูญ/ปฏิญญา) 
โดยผูวาราชการจังหวัด
และผูแทนเครือขาย
ประชารัฐ วาจะพัฒนา
เปนจังหวัดสงเสริม
คุณธรรม

จํานวนสวนราชการ 
หนวยงาน
ในสังกัดจังหวัดจาก
ทุกภาคสวน ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป 
ที่รวมประกาศ
ขอตกลงจะขับเคลื่อน
จังหวัดสงเสริม
คุณธรรม อยางเปน
ลายลักษณอักษร

จํานวนสวนราชการ 
หนวยงาน
ในสังกัดจังหวัดจาก
ทุกภาคสวน ตั้งแต 
๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % 
ที่รวมประกาศ
ขอตกลงจะขับเคลื่อน
จังหวัดสงเสริม
คุณธรรม อยางเปน
ลายลักษณอักษร

มีการประกาศ
ขอตกลง
รวมกันของ
ทุกภาคสวน 
โดยไมมี
ลายลักษณ
อักษร

๒) จังหวัดมีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย
ของจังหวัด “ปญหา
ที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทํา” 
และมีการจัดทําแผน
สงเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด

- มีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” 
และ “ความดี
ที่อยากทํา” 
เพื่อแกไขปญหา
ของจังหวัด

- มีแผนสงเสริม
คุณธรรมของ
จังหวัด

มีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” 
และ “ความดี
ที่อยากทํา” 
เพื่อแกไขปญหา
ของจังหวัด

ไมมีการ
ปฏิบัติ
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๓) จังหวัดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานในการ
ดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด
ที่มีสวนรวมจาก
เครือขายภาคประชารัฐ

มีการมอบหมาย 
แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานรับผิดชอบ
การดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด  
ที่ชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร

มีการมอบหมาย 
แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานรับผิดชอบ
การดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรม
ตามแผนงาน
สงเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด แตไมมี
ลายลักษณอักษร

ไมมีการ
ปฏิบัติ

๔) จังหวัดมีการถายทอด
ภารกิจดานการสงเสริม
คุณธรรมไปในระดับ
อําเภอเพื่อดําเนินการ
ตามคุณธรรมเปาหมาย
ของจังหวัด

จังหวัดมีการ
ถายทอดภารกิจ
ไปยังอําเภอ และ
อําเภอมีการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม 
ตั้งแต ๕๐.๐๐ % 
ขึ้นไป ของจํานวน
อําเภอ ในจังหวัดนั้นๆ

จังหวัดมีการ
ถายทอดภารกิจ
ไปยังอําเภอ และ
อําเภอมีการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม 
ตั้งแต ๒๐.๐๐ - 
๔๙.๙๙ % ของ
จํานวนอําเภอ
ในจังหวัดนั้นๆ

จังหวัด
มีการ
ถายทอด
ภารกิจ
ไปยังระดับ
อําเภอ และ
อําเภอไมได
ดําเนินการ
หรือดําเนินการ
นอยกวา 
๒๐.๐๐% 
ของจํานวน
อําเภอ
ในจังหวัด
นั้นๆ
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

ประเมินระดับที่ ๒ จังหวัดคุณธรรม (ขอ ๑ - ๗)

การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน

๕) มีการดําเนินงานตาม
คุณธรรมเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทํา” 
ของจังหวัด
จนเกิดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานตาม
แผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กําหนดไวเพิ่มขึ้น

มีการดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมในจังหวัด
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว
ตั้งแต ๕๐.๐๐ % 
ขึ้นไป เชน จํานวน
กิจกรรมหรือปญหา
ที่ไดรับการแกไข
มีสถิติลดลงหรือหมดไป 
รวมแลว ตั้งแต 
๕๐.๐๐ % ขึ้นไป ฯลฯ

มีการดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมในจังหวัด
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรม ที่กําหนดไว 
ตั้งแต ๒๐.๐๐ - 
๔๙.๙๙ %

นอยกวา 
๒๐.๐๐ %

๖) แผนสงเสริมคุณธรรม
ของจังหวัดไดรับการ
บรรจุเปนยุทธศาสตร
จังหวัดจนเกิด
การบูรณาการ 
การทํางานกับ
ทุกภาคสวน

- สามารถบูรณาการ
แผนสงเสริม
คุณธรรมของ
จังหวัดโดยไดรับ
การบรรจุเปน
ยุทธศาสตรจังหวัด             

- มีการจัดสรร
งบประมาณจังหวัด
หรือจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงาน
คุณธรรมตามแผน

สามารถบูรณาการ
แผนสงเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด
โดยไดรับการบรรจุ
เปนยุทธศาสตร
จังหวัด

ไมมีการ
ปฏิบัติ
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๗) จังหวัดมีการยกยอง 
เชิดชู บุคคล ชุมชน 
องคกร อําเภอคุณธรรม 
มากขึ้น

มีการจัดกิจกรรม
ประกาศยกยอง
เชิดชูบุคคล 
องคกร ชุมชน 
อําเภอคุณธรรม 
ครบทุกมิติ
ในระดับจังหวัด

มีการจัดกิจกรรม
ประกาศยกยอง
เชิดชูบุคคล 
องคกร ชุมชน 
อําเภอคุณธรรม 
ในสวนใดสวนหนึ่ง

ไมมีการ
ปฏิบัติ

ประเมินระดับที่ ๓ จังหวัดคุณธรรมตนแบบ (ขอ ๑ - ๑๐)

การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๘) ผลสําเร็จการดําเนินงาน
ของจังหวัดคุณธรรม
ตาม “ปญหาที่อยากแก 
ความดีที่อยากทํา” 
เพิ่มมากขึ้นและ
มีประเด็นคุณธรรม
ในมิติการนําหลักศาสนา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรม
มากําหนดเปนคุณธรรม
เปาหมายเพิ่มเติมจาก
คุณธรรม ๔ ประการ
อยางชัดเจน

มีผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม
ในจังหวัดตามแผน
สงเสริมคุณธรรม
ของจังหวัดที่กําหนด
ไว ตั้งแต ๘๐.๐๐ % 
ขึ้นไป

มีผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม
ในจังหวัดตามแผน
สงเสริมคุณธรรม
ที่กําหนดไว 
ตั้งแต ๕๐.๐๐ -
๗๙.๙๙ %

นอยกวา
๕๐.๐๐ %
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๙) จงัหวดัมกีารเพิม่ประเดน็
คุณธรรมเปาหมาย 
ใน ๓ มิติ ไดแก 
การนําหลักศาสนา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรม
มากําหนดเปนปญหา
ที่อยากแก ความดีที่
อยากทํา เพิ่มเติม
จากคุณธรรมอื่นๆ 
อยางชัดเจน

นอกเหนือจาก
ผลสําเร็จ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน
ที่จังหวัดกําหนด 
สามารถดําเนินการ
ประเด็นคุณธรรม
ครบทั้ง ๒-๓ มิติ คือ
การนําหลักศาสนา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรม

นอกเหนือจาก
ผลสําเร็จ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน
ที่จังหวัดกําหนด 
มีการดําเนินงาน
ในประเด็นคุณธรรม
เพียงมิติใด มิติหนึ่ง 
คอืการนาํหลกัศาสนา 
หรือหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียงหรือ
วิถีวัฒนธรรม

ไมมีการ
ปฏิบัติ
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การประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

เกณฑการใหคะแนน
รวม

๒ ๑ ๐

๑๐) จังหวัดมีองคความรู 
การพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมในระดับ
จังหวัดและเครือขาย 
มีผูที่สามารถ
เปนวิทยากรถายทอด
ความรูได และมี
ความพรอมในการเปน
แหลงเรียนรูใหกับ
จังหวัดอื่นๆ ได

- มีองคความรู
จากการดาํเนนิงาน
จังหวัดคุณธรรม
ทั้งในภาพรวม
ของจังหวัด และ
องคความรูจาก
การขับเคลื่อน
ชุมชนคุณธรรม
องคกรคุณธรรม 
อําเภอคุณธรรม 

- สามารถเปน
แหลงเรียนรู และ
มีวิทยากรถายทอด
ขยายผลไปสู
จังหวัดอื่นได

- มีองคความรูจาก
การดําเนินงาน
จังหวัดคุณธรรม
เฉพาะบางกิจกรรม

- สามารถเปน
แหลงเรียนรู และ
ถายทอดขยายผล
ไปสูจังหวัด อื่นได

- มีการ
ดําเนินงาน
แตไมมี
การถอด
องคความรู
เพื่อเผยแพร

รวมคะแนน

คําอธิบายเพิ่มเติมการประเมินจังหวัดคุณธรรม
ขอ ๑)  จํานวนสวนราชการระดับจังหวัดจากทุกภาคสวน ๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ % หรือ 

๕๐.๐๐ % ใหคิดจากจํานวนสวนราชการประจําจังหวัด เปนสวนราชการ  
สังกัดสวนภูมิภาคและสังกัดสวนกลางที่มีที่ทําการตั้งอยูในจังหวัดนั้น
ที่เขาประชุมประเดือนของจังหวัด (เชน นายอําเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
องคการบริหารสวนจังหวัด) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด
และหอการคาที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น เปนฐานการคิด ๑๐๐ %

ขอ ๕) และขอ ๘) - มีการดําเนินงานหรือมีผลสําเร็จของแผนสงเสริมคุณธรรมของจังหวัด  
๒๐.๐๐ % หรือ ๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ % หรือ ๘๐ % คิดจากจํานวนกิจกรรม
หรือตัวชี้วัดในแผนสงเสริมคุณธรรมจังหวัด เปนฐานการคิด ๑๐๐ %
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 ระดับและเกณฑการประเมินผลคะแนนของจังหวัด ดังนี้

 ระดับที่ ๑ จังหวัดสงเสริมคุณธรรม
 ดําเนินการขอ ๑ - ๔  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๔ คะแนน

 ระดับที่ ๒  จังหวัดคุณธรรม 
 ดําเนินการขอ ๑ - ๗  และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๗ คะแนน

 ระดับที่ ๓  จังหวัดคุณธรรมตนแบบ
 ดําเนินการขอ ๑ - ๑๐ และผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 ไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา ๑๐ คะแนน
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สรุปการประเมินองคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัดคุณธรรมตนแบบ

  เนนประเมินกระบวนการพัฒนาขององคกร ชุมชน อําเภอ 
และจังหวัดคุณธรรมตนแบบ เนื่องจากกระบวนการเปนฐานของการพัฒนา
ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมดําเนินการและเปนความตองการของคนในพื้นที่จริง
จนเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ
  เนนผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมในเชิงประจักษจากพฤติกรรมของ
คนในองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรมตนแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
เชน ไมมีคดีอาชญากรรม ไมมกีารลกัขโมย ไมมกีารทะเลาะวิวาท ไมมยีาเสพตดิ 
ไมมีการพนัน หนี้สินลด รายไดเพิ่ม มีความจงรักภักดี มีความสมานฉันท  
มีกลุมจิตอาสา เปนเจาบานที่ดี ฯลฯ เปนเปาหมายของความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรมตนแบบ ที่พิสูจนได
และมองเห็นไดอยางเดนชัด 
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วิธีการคัดเลือกองคกร ชุมชน และอําเภอคุณธรรม

ในสวนกลางและสวนภูมิภาค

๕

สวนกลาง
 ๑. กระทรวง ๒๐ กระทรวง ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง มีหนาที่ ดังนี้
  ๑.๑ แจ  งและชี้ แจงทํ าความเข  า ใจให  กับหน วยงาน
ในระดับกรม หรือเทียบเทากรม รวมทั้งหนวยงานที่ไมตํ่ากวากอง
และสํานักหรือเทียบเทา (เชน โรงเรียน/โรงพยาบาล/อื่นๆ ที่สังกัดกระทรวง
ที่อยู ในสวนกลาง)/องคกรมหาชนในสังกัดกระทรวงที่อยู ในสวนกลาง
ใหรับทราบถึงกระบวนการประเมินและคัดเลือกองคกรคุณธรรมในสังกัด
กระทรวงพรอมทั้งเชิญชวนและสนับสนุนใหหนวยงานในระดับกรม หรือ
เทียบเทากรม/องคกรมหาชนในสังกัดเขารวมการประเมินโดยใหทุกหนวย
ประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม ที่มีตัวชี้วัดและเกณฑ
การประเมนิองคกรคณุธรรม แบงเปน ๙ ตวัชีว้ดัใน ๓ ระดบั ไดแก ระดบัองคกร
สงเสริมคุณธรรม ระดับองคกรคุณธรรม และระดับองคกรคุณธรรมตนแบบ 
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  ๑.๒ ประสานงานใหองคกรระดับกรม/กอง/สํานัก/องคกร
ภาครัฐ/องคการมหาชนในสังกัดกระทรวงดังกลาว ดําเนินการพัฒนา
และประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม ๓ ระดับ ไดแก 
ระดบัองคกรสงเสรมิคณุธรรม ระดบัองคกรคณุธรรม และระดบัองคกรคณุธรรม
ตนแบบ และเม่ือประเมนิตนเองเรยีบรอยแลว ใหจดัเรยีงลาํดบัองคกรคณุธรรม
ทุกระดับตามคะแนนจากมากไปหานอยในหนวยงานน้ันโดยใหผานการเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
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  ๑.๓ ใหเปนผูรวบรวม ตรวจสอบความถูกตอง ขององคกร
ระดับกรม/กอง/สํานัก/องคกรภาครัฐและองคการมหาชนในสังกัดกระทรวง
ตามเกณฑการประเมินที่กําหนด พรอมตรวจดูหลักฐานตามความจําเปน  
  ๑.๔ ใหรายงานผลการประเมินโดยสามารถกรอกแบบประเมนิ 
๙ ขั้นตอน หรือกรอกแบบการประเมินในโปรแกรมสําเร็จรูปของกระทรวง
วัฒนธรรม
  ๑.๕ ใหสรุปและจัดสงผลการประเมินไปยังกรมการศาสนา
ในฐานะเลขานุการฯ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องคกร 
หนวยงานและจังหวัดคุณธรรมและคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ตามลําดับ
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 ๒. กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ ดังนี้
  ๒.๑ แจ งชุมชน/สํานักงานเขตและหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ใหรับทราบถึงกระบวนการประเมินและคัดเลือกชุมชน 
หนวยงานและสํานักงานเขต ใหการสนับสนุนและประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหเข าร วมการประเมินโดยใหทุกชุมชน/สํานักงานเขต/หนวยงานใน
กรุงเทพมหานคร ประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณธรรม ที่มีตัวชี้วัด
และเกณฑการประเมินองคกร/ชุมชน/สํานักเขตคุณธรรม แบงเปน ๙ ตัวชี้วัด 
๓ ระดบัไดแกระดบัสงเสรมิคณุธรรม ระดบัคณุธรรมและระดบัคณุธรรมตนแบบ
  ๒.๒ ให ชุมชน สํานักงานเขต และหนวยงานในสังกัด
กรงุเทพมหานคร ดาํเนินการพฒันาและประเมนิตนเองตามเกณฑการประเมนิ
คุณธรรม ๓ ระดับ ไดแก ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับ
คุณธรรมตนแบบ และเมื่อประเมินตนเองเรียบรอยแลวสงใหกรุงเทพมหานคร
  ๒.๓ ใหกรงุเทพมหานครเปนผูรวบรวม ตรวจสอบความถกูตอง
และจัดเรียงลําดับชุมชน-หนวยงาน-สํานักงานเขตทุกระดับตามคะแนน
จากมากไปหานอย และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม
ของกรุงเทพมหานคร ใหความเห็นชอบ 
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  ๒.๔ จัดทําฐานขอมูลทะเบียนรายชื่อชุมชน หนวยงาน
และสํานักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร โดยใหจัดทําเปนฐานขอมูล 
เปนทะเบียนรายชื่อชุมชนของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร หนวยงาน และสํานักงานเขต
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อมิใหมีรายชื่อที่ซํ้าซอนกัน 
  ๒.๕  ใหรายงานผลการประเมินโดยสามารถกรอกแบบประเมนิ 
๙ ขั้นตอนหรือกรอกแบบการประเมินในโปรแกรมสําเร็จรูปของกระทรวง
วัฒนธรรม
  ๒.๖ ใหสรุปและจัดสงผลการประเมินไปยังกรมการศาสนา 
ในฐานะเลขานุการฯ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องคกร 
หนวยงานและจังหวัดคุณธรรมและคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ตามลําดับ 

 ๓. กรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะทํางานพิจารณา
ผลการประเมินองคกรอิสระและองคกรภาคเอกชนในสวนกลาง มีหนาที่ ดังนี้
  ๓.๑ แจงหนวยงาน/องคกรอสิระ (หนวยงานทีไ่มสงักดักระทรวง 
ไดแก องคกรอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคประชาสังคม) หรือ
คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงานอิสระและคณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมระดับองคกรภาคเอกชนใหรับทราบถึงกระบวนการประเมิน
และคัดเลือกองคกรในสวนกลาง ใหการสนับสนุนและประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหเขารวมการประเมินโดยใหทุกหนวยประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน
องคกรคุณธรรม ๓ ระดับไดแก ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และ
ระดับคุณธรรมตนแบบ 
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  ๓.๒ ใหองคกร หนวยงานอิสระ องคกรภาคเอกชนในพื้นท่ี 
กรงุเทพมหานคร ดําเนินการพฒันาและประเมินตนเองตามเกณฑการประเมนิ
คณุธรรมทีมี่ตัวชีว้ดัและเกณฑการประเมนิองคกรคุณธรรม แบงเปน ๙ ตวัชีว้ดั 
๓ ระดับ ได แก  ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับ
คุณธรรมตนแบบ ซึ่งสามารถกรอกแบบประเมิน ๙ ขั้นตอนหรือกรอกแบบ
การประเมินองคกรในโปรแกรมสําเร็จรูปของกระทรวงวัฒนธรรม
  ๓.๓ เม่ือประเมินตนเองเรียบรอยแลว ใหสงผลการประเมิน
หรือแจงผลการประเมินใหกรมการศาสนาเปนผู รวบรวม ตรวจสอบ
ความถูกตอง และจัดเรียงลําดับองคกรคุณธรรมทุกระดับตามคะแนน
จากมากไปหานอย และนําเสนอคณะทํางานพิจารณาผลการประเมิน
องคกรอิสระและองคกรภาคเอกชนในสวนกลาง ใหความเห็นชอบ 
  ๓.๔ จัดทําฐานขอมูลทะเบียนรายชื่อองคกรอิสระ/องคกร
ภาคเอกชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยใหจดัทาํเปนฐานขอมลู เปนทะเบยีน
รายชื่อองคกรอิสระ องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อมิใหมีรายชื่อที่ซํ้าซอนกัน 
  ๓.๕ รายงานผลการประเมินจากแบบประเมิน ๙ ขั้นตอน 
หรือแบบการประเมินในโปรแกรมสําเร็จรูปของกระทรวงวัฒนธรรม
  ๓.๖ ใหสรุปและนําเสนอผลการประเมิน ใหคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกชุมชน องคกร หนวยงานและจังหวัดคุณธรรมและคณะกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติตามลําดับ
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 สวนภูมิภาค

 ๑. สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัในฐานะเลขานกุารคณะอนกุรรมการ
สงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดมีหนาที่ ดังนี้
  ๑.๑ เปนแกนกลางสําคัญของจังหวัดทําหนาที่ประสานงาน
เพือ่บรูณาการการทาํงานระหวางหนวยงานภาคประชารฐัทีเ่ก่ียวของในจังหวัด 
รวมทั้งใหมีการเติมเต็มงานในภารกิจของทุกกระทรวงเขาไปในชุมชนตางๆ 
ที่มีชื่อเรียกแตกตางกันแตอยูภายใต “ชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนดวยพลังบวร” เดียวกัน
  ๑.๒ ขอความรวมมือพลังบวรในการขบัเคลือ่นองคกร ชมุชน 
อําเภอคุณธรรม โดยกราบนมัสการเจาอาวาสและนําเรียนผูนําทางศาสนา
เพื่อขอความเมตตาใหเปนศูนยรวมจิตใจในการขับเคลื่อนชุมชน/องคกร/
อาํเภอ เปดเวท ีณ วดั/ศาสนสถานในพืน้ที ่ใหมกีารพูดคยุเนนความดทีีอ่ยากทาํ 
และปญหาที่อยากแก โดยระเบิดจากขางในตามความตองการและ
เพื่อประโยชนสุขของคนในชุมชน/องคกร/อําเภอ
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 ๑.๓ รณรงคประชาสัมพนัธ สรางการรับรู โดยชีแ้จงทาํความเขาใจ
กับองคกร ชุมชน และอําเภอ ในจังหวัด ใหเกิดความสนใจและสมัครเขารับ
การประเมินใหเปนองคกร ชุมชน และอําเภอ ในระดับสงเสริมคุณธรรม 
ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมตนแบบ 

 ๑) แจงหนวยงานตางๆ พรอมทั้งประชาสัมพันธเชิญชวนและ
ประสานใหองคกร (องคกรภาครัฐในสังกัดสวนภูมิภาคและองคกรภาครัฐ
ในสังกัดสวนกลางที่อยู ในจังหวัด ชุมชน (ในสังกัดและที่เปนเครือขาย
ภายใตกระทรวง กรมและหนวยงานอิสระในจังหวัด) และอําเภอ เขารวม
การประเมินโดยใหประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณธรรม ๓ ระดับ
ไดแก ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมตนแบบ
 ๒) สรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ๙ ขั้นตอน ที่องคกร ชุมชน 
และอําเภอตองดําเนินการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นภายในองคกร 
ชุมชน และอําเภอ ตามเกณฑการประเมินคุณธรรม ๓ ระดับ ไดแก ระดับ
สงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมตนแบบ 
 ๓) ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธอันเกิดจาก
การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม กลาวคือ ปญหาหมด/สิ่งดีงามเกิด/มีความจงรักภักดี
ในสถาบันพระมหากษัตริย มีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การเปนเจาบานทีด่ ีทีอ่งคกร ชมุชน และอาํเภอ ควรดาํเนนิการพฒันาใหเกดิขึน้ 
เพื่อเขารับการประเมินใหเปนองคกร ชุมชน และอําเภอคุณธรรมตนแบบ 
 ๔) ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวา “องคกร” 
ในจงัหวดั หมายถงึ สวนราชการภาครฐัในสงักดัสวนภมูภิาคทีไ่มตํา่กวาหนวยงาน
ในระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา/สวนราชการในสังกัดสวนกลางที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ของจังหวัด/อปท./โรงเรียน/โรงพัก/โรงพยาบาล/โรงงาน ฯลฯ

61คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



   ๑.๔ ดําเนินการสรางความรู ความเขาใจในวัตถุประสงค 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงานองคกร ชุมชน อําเภอคุณธรรมใหแก
พลัง บวร (วัด-บาน-โรงเรียน) และรวมดําเนินการกับ องคกร ชุมชน 
อําเภอ ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยสนับสนุนทรัพยากร 
งบประมาณ บุคลากร และ ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานขององคกร ชุมชน 
อําเภอ โดยใหมีการจัดทําแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกร-ชุมชน-อําเภอ 
และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลสําเร็จขององคกร ชุมชน อําเภอ 
รวมทั้งทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมของ องคกร ชุมชนอําเภอ  และ
รวมจัดทํารายงานผลนําเสนอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
ใหความเห็นชอบ 

62 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



  ๑.๕ จดัทาํฐานขอมูลทะเบยีนรายชือ่องคกร ชมุชน และอาํเภอ
ภายในจังหวัด โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมรายชื่อองคกร ชุมชน 
และอําเภอคุณธรรม ที่ประเมินตนเองแลว นําเสนอคณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อใหความเห็นชอบ จากน้ันรวบรวมรายชื่อ
นําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูล (โปรแกรมสําเร็จรูปที่กระทรวงวัฒนธรรม
จัดทําขึ้น) 

63คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



  ๑.๖ ตรวจสอบขอมูลความถูกตองและสรุปผลการประเมิน
โดยจัดเรียงลําดับองคกร ชุมชน และอําเภอคุณธรรมทุกระดับตามคะแนน
จากมากไปหานอย และนําเสนอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด เพื่อใหความเห็นชอบ  
  ๑.๗ สงผลสรุปการประเมินไปยังกรมการศาสนาในฐานะ
เลขานุการฯ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องคกร หนวยงาน
และจังหวัดคุณธรรมซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน 
และคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติตามลําดับ

64 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



วิธีการคัดเลือก

จังหวัดคุณธรรม

๖

 กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ ดังนี้ 
 ๑. ชี้แจงทําความเขาใจ ในตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ในการกระบวนการ
ประเมินจังหวัดคุณธรรมและตัวช้ีวัดที่เปนผลสัมฤทธิ์ที่ประจักษ เนนมีการ
เปล่ียนแปลงเชงิพฤตกิรรมของสมาชกิในองคกร ชมุชน อําเภอและจังหวัด อาทิ 
ไมมีการลักขโมย ไมมียาเสพติด ไมทะเลาะวิวาท ไมมีการพนัน หนี้สินลดลง 
รายไดเพิ่มข้ึน คดีอาชญากรรมลดลง มีความจงรักภักดีในสถาบันของชาติ  
มีความสมานฉันท มีเงินออม มีความเปนจิตอาสา เปนเจาบานที่ดี ฯลฯ 
รวมทั้ง ตัวชี้วัดเก่ียวกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัด
มุ งหวังจะใหเปน “จังหวัดคุณธรรมตนแบบ” อันเปนความภาคภูมิใจ
ของจังหวัด

65คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



66 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



 ๒. ประชาสัมพันธและประสานทุกจังหวัดใหดําเนินการพัฒนา
สงเสริมคุณธรรมภายในจังหวัดและใหจังหวัดประเมินตนเองตามเกณฑ
การประเมินจังหวัดคุณธรรมในตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก 
ระดบัจงัหวดัสงเสรมิคณุธรรม ระดบัจงัหวัดคณุธรรม และระดบัจงัหวดัคณุธรรม
ตนแบบ ภายใตความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด
 ๓. จังหวัดประเมินตนเองจากแบบการประเมิน ๑๐ ขั้นตอน หรือ
จากโปรแกรมสําเร็จรูปของกระทรวงวัฒนธรรม และผานความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการส งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเรียบร อยแล ว 
ใหเก็บหลักฐานไวที่จังหวัดและใหสรุปและจัดสงผลการประเมินจังหวัด 
ของตนไปยังคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
 ๔.  คณะอนกุรรมการสงเสรมิคณุธรรมกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ
ขอมูลความถูกตองและจัดเรียงลําดับจังหวัดคุณธรรมทุกระดับตามคะแนน
จากมากไปหานอย 
 ๕. กระทรวงมหาดไทยสรุปและสงผลการประเมินจังหวัดคุณธรรม
ทั่วประเทศไปยังกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการฯ เพื่อนําเสนอ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกองคกร ชุมชน หนวยงานและจังหวัดคุณธรรม
และคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติตามลําดับ

67คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



68 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



การรายงานผลการประเมินองคกร ชุมชน อําเภอ

และจังหวัดคุณธรรม

๗

 ๑. ในกรณีที่องคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัด ไดรับการประเมิน
อยู ในระดับคุณธรรมตนแบบใหมีการประเมินตนเองเพื่อรักษามาตรฐาน
ของการเปน “คุณธรรมตนแบบ” โดยใหทําการประเมินอยางนอยป ๑ ครั้ง 
โดยกรอกผลการประเมินในโปรแกรมสําเร็จรูปของการประเมินองคกร ชุมชน 
อําเภอและจังหวัดคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมและสรุปผลการประเมิน
สงกรมการศาสนา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกป
 ๒. ในกรณีที่องคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัด ไดรับการประเมิน
อยูในระดับสงเสริมคุณธรรมหรือระดับคุณธรรม ใหมีการประเมินตนเองได
ตามความตองการขององคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณธรรมขององคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัดใหอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยให
กรอกผลการประเมินในโปรแกรมสําเร็จรูปของการประเมินองคกร ชุมชน 
อําเภอและจังหวัดคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมและสรุปผลการประเมิน
สงกรมการศาสนา ปละ ๒ ครัง้ คอื ภายในวันที ่๓๑  มนีาคม หรอื ๓๐ กนัยายน 
ของทุกป

69คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



70 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



แผนผังกระบวนการประเมินองคกรชุมชน 

และอําเภอคุณธรรม ในสวนภูมิภาค

๘

องคกร ชุมชนและอําเภอ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ตรวจสอบผลการประเมิน

นําเสนอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
พิจารณาผลการประเมิน

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด                           
สงผลการประเมินไปที่กรมการศาสนา

กรมการศาสนาตรวจสอบและจัดทําขอมูลนําเสนอคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกองคกร ชุมชน หนวยงานและจังหวัดคุณธรรม

คณะอนุกรรมการคัดเลือกองคกร ชุมชน หนวยงานและจังหวัดคุณธรรม
พิจารณาผลการประเมินขององคกร ชุมชน และอําเภอคุณธรรม

นําเสนอคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหง
ชาติพิจารณา และประกาศยกยอง

หลักฐานไมถูก

ตองหรือไมครบถวน

71คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



แผนผังกระบวนการประเมิน

จังหวัดคุณธรรม

๙

จังหวัดประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ๑๐ ขั้นตอน

กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบผลการประเมิน

นําเสนอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาผลการประเมิน

กระทรวงมหาดไทยสงผลการประเมินไปที่
กรมการศาสนา

กรมการศาสนาตรวจสอบและจัดทําขอมูลนําเสนอคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกองคกร ชุมชน หนวยงานและจังหวัดคุณธรรม

คณะอนุกรรมการคัดเลือกองคกร ชุมชน หนวยงานและจังหวัดคุณธรรม
พิจารณาผลการประเมินของจังหวัดคุณธรรม

นําเสนอคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
พิจารณา และประกาศยกยอง

หลักฐานไมถูก

ตองหรือไมครบถวน
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สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



แผนผังกระบวนการประเมินองคกร ชุมชน 

และสํานักงานเขตคุณธรรมในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๐

องคกร ชุมชน และสํานักงานเขต 
ในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

คณะอนุกรรมการคัดเลือกองคกร ชุมชน หนวยงาน และจังหวัดคุณธรรม 
พิจารณาผลการประเมิน

นําเสนอคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พิจารณาและประกาศยกยอง 

องคกรสังกัด กทม. ชุมชน
และสํานักงานเขต
ประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑที่กําหนด

กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบผลการประเมิน

นําเสนอคณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณธรรม
กรุงเทพมหานคร

สงผลการประเมินมายังกรมการศาสนา เพื่อตรวจสอบ
และจัดทําขอมูลนําเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกองคกร 

ชุมชน หนวยงาน และจังหวัดคุณธรรม

องคกรในสังกัดกระทรวง
หรือองคกรภาครัฐที่มีสังกัดอื่น

ประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด

กระทรวงและหนวยงานตนสังกัด
ตรวจสอบผลการประเมิน

นําเสนอคณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
หรือคณะทํางานพิจารณาผลการ

ประเมินขององคกรสังกัดอื่น

องคกรอิสระ/องคกร
ภาคเอกชน ประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด

กรมการศาสนาตรวจสอบ
และจัดทําขอมูล

นําเสนอคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมินองคกร
อิสระและองคกรภาคเอกชน

ในสวนกลาง

กรมการศาสนาจัดทําขอมูล
นําเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกองคกร 
ชุมชน หนวยงาน และจังหวัดคุณธรรม

เอกสารไมถูกตอง
หรือไมครบถวน

เอกสารไมถูกตอง
หรือไมครบถวน

เอกสารไมถูกตอง
หรือไมครบถวน
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74 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



ประโยชนจากการเปน 

“องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม”

๑๑

 การพัฒนาองคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัดคุณธรรม กอเกิด
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ  ดังนี้

 ประโยชนตอตนเองและครอบครัว

 คนในครอบครวั องคกร ชมุชน รูจกัพฒันาตัวเองและมคีวามตระหนัก
ที่จะนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ไปประยุกตใชในชีวิตทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น มีความรักความสามัคคี เปนที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่น มีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว องคกร ชุมชน สงผลใหมีความสุข
ในชีวิตอยางแทจริง

75คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
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76 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
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 ประโยชนตอชุมชนและสังคม

 คนในองคกร ชุมชน มีคุณธรรม ทุกสาขาอาชีพสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุข ทําใหองคกรชุมชน  มีการรวมกลุ มอยางมีคุณธรรม 
เปนการใชทุนทางสังคมที่มีอยูในสังคมใหเกิดประโยชนตอคนในองคกรชุมชน 
ทําใหองคกร ชุมชนเปนแหลงบมเพาะความดี ความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เกิดการบูรณาการความรวมมือและ
สงเสรมิสนบัสนนุทกุภาคสวนในพืน้ทีเ่ขามามสีวนรวมในการสรางเสรมิความดี
ในทุกชุมชน เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับคนในองคกร ชุมชนกอเกิดเปนความรัก 
ความสามัคคี และความเอื้ออาทรตอกันทําใหชุมชนเปนชุมชนและสังคม
แหงสันติสุข ที่ยั่งยืน
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78 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
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 ประโยชนตอประเทศชาติ

 เปนการสรางประเทศไทยใหมีความเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ปลอดจากพิษภัยที่จะมา บอนทําลายชาติ  กอเกิดประโยชนทางตรงตอชุมชน 
และเกิดประโยชนทางออมตอการพัฒนาประเทศที่มีคุณธรรมเปนพื้นฐาน
ของทุกมิติในการครองชีวิตที่ตองการความสุขที่แทจริง และยังเปนการสราง
ความผูกพันอันดีระหวางเพื่อนมนุษย กอเกิดความปรองดอง สมานฉันท 
เปนสังคมคุณธรรมที่มีเอกลักษณ และเปนภาพลักษณอันโดดเดนของไทย
ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศชาติ

 ประโยชนตอนานาชาติ

 การเปนองคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม เปนศูนยรวมคนดี
ของชาติ เปนภาพลักษณที่ดี สามารถสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติทําให
เปนท่ีรูจัก เปนที่ไวเนื้อเช่ือใจของนานาประเทศ ที่สงผลใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น

79คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
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                                                              ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน

ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๑. ชุมชนมีผูนําและคนในชุมชนประกาศ
ขอตกลง (ธรรมนูญ เจตนารมณ) 
ที่จะพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชน
คุณธรรม

๑. องคกรมีการประกาศขอตกลง 
(เจตนารมณ/ ธรรมนูญ/ปฎิญญา) 
รวมกันของผูบริหารและสมาชิก
ในองคกร ที่จะพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรคุณธรรม

๑. อําเภอมีการประกาศ
ขอตกลงรวมกัน 
(เจตนารมณ/ ธรรมนูญ/
ปฎิญญา) ระหวางอําเภอ
กับหัวหนาสวนราชการ 
ผูแทนหนวยงาน องคกร
เครือขายในพื้นที่อําเภอ
ที่อําเภอ ที่จะพัฒนาเปน
อําเภอสงเสริมคุณธรรม

๑. จังหวัดมีการประกาศ
ขอตกลง โดยผูวาราชการ
จังหวัดและผูแทน
เครือขายประชารัฐ
วาจะพัฒนาเปนจังหวัด
สงเสริมคุณธรรม

- รายชื่อผูเขารวม
ประชุม 

- ประกาศขอตกลง

๒. ชุมชนรวมกันกําหนดเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” 
“ความดีที่อยากทํา”

๒. องคกรมีการกําหนดเปาหมายปญหา
ที่อยากแก และความดีที่อยากทํา 
ที่สอดคลองกับปญหาคุณธรรม
ขององคกร หรือคุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เชน 
การใชวัสดุสํานักงานอยางประหยัด 
มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการ
ดวยความโปรงใสจัดจิตอาสา
ชวยเหลือสังคม ฯลฯ

๒. อําเภอมีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา 
รวมกันในอําเภอและ
มีการจัดทําแผนสงเสริม
คุณธรรมในอําเภอ
ที่สอดคลองกับนโยบาย
ดานคุณธรรมของจังหวัด

๒. จังหวัดมีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมายของ
จังหวัด ปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา 
และมีการจัดทําแผน
สงเสริมคุณธรรมจังหวัด

- แผนสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด

- รายละเอียดของ
คุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแก 
และความดีที่
อยากทํา ในองคกร/
ชุมชน/อําเภอ
ที่กําหนดไว

หลักฐานประกอบการประเมินองคกร ชุมชน อําเภอ

และจังหวัดคุณธรรม

๑๒

80 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



                                                              ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน

ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๑. ชุมชนมีผูนําและคนในชุมชนประกาศ
ขอตกลง (ธรรมนูญ เจตนารมณ) 
ที่จะพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชน
คุณธรรม

๑. องคกรมีการประกาศขอตกลง 
(เจตนารมณ/ ธรรมนูญ/ปฎิญญา) 
รวมกันของผูบริหารและสมาชิก
ในองคกร ที่จะพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรคุณธรรม

๑. อําเภอมีการประกาศ
ขอตกลงรวมกัน 
(เจตนารมณ/ ธรรมนูญ/
ปฎิญญา) ระหวางอําเภอ
กับหัวหนาสวนราชการ 
ผูแทนหนวยงาน องคกร
เครือขายในพื้นที่อําเภอ
ที่อําเภอ ที่จะพัฒนาเปน
อําเภอสงเสริมคุณธรรม

๑. จังหวัดมีการประกาศ
ขอตกลง โดยผูวาราชการ
จังหวัดและผูแทน
เครือขายประชารัฐ
วาจะพัฒนาเปนจังหวัด
สงเสริมคุณธรรม

- รายชื่อผูเขารวม
ประชุม 

- ประกาศขอตกลง

๒. ชุมชนรวมกันกําหนดเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” 
“ความดีที่อยากทํา”

๒. องคกรมีการกําหนดเปาหมายปญหา
ที่อยากแก และความดีที่อยากทํา 
ที่สอดคลองกับปญหาคุณธรรม
ขององคกร หรือคุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เชน 
การใชวัสดุสํานักงานอยางประหยัด 
มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการ
ดวยความโปรงใสจัดจิตอาสา
ชวยเหลือสังคม ฯลฯ

๒. อําเภอมีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา 
รวมกันในอําเภอและ
มีการจัดทําแผนสงเสริม
คุณธรรมในอําเภอ
ที่สอดคลองกับนโยบาย
ดานคุณธรรมของจังหวัด

๒. จังหวัดมีการกําหนด
คุณธรรมเปาหมายของ
จังหวัด ปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา 
และมีการจัดทําแผน
สงเสริมคุณธรรมจังหวัด

- แผนสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด

- รายละเอียดของ
คุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแก 
และความดีที่
อยากทํา ในองคกร/
ชุมชน/อําเภอ
ที่กําหนดไว
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ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๓. ชุมชนรวมกันจัดทําแผนพัฒนา
สงเสริมคุณธรรมของชุมชนเกี่ยวกับ
ปญหาที่อยากแก และความดี
ที่อยากทํา

๓. องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรมและ
จัดบุคลากร/ทีมงาน/ผูรับผิดชอบ
การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม
ในองคกรตามประเด็นคุณธรรม
เปาหมายองคกร

๓. อําเภอมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานในการ
ดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมของอําเภอ 
ที่มีสวนรวมจากเครือขาย
ประชารัฐและสอดคลอง
กับนโยบายของจังหวัด

๓. จังหวัดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานในการ
ดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด 
ที่มีสวนรวมจากเครือขาย
ประชารัฐ

- แผนสงเสริม
คุณธรรมของ
องคกร/ ชุมชน 

- คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมของอําเภอ

- คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด

๔. ความสําเร็จของชุมชนตามแผนพัฒนา
สงเสริมคุณธรรม 

๔. องคกรมีผลสําเร็จจากการดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในองคกร
ตามคุณธรรมเปาหมายและแผนงาน
ที่กําหนดเปนระบบและตอเนื่อง
มากขึ้น

๔. มีการดําเนินงานกิจกรรม
ตามคุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแกและ
ความดีที่อยากทํา ของ
อําเภอจนเกิดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนสงเสริม
คุณธรรม

๔. จังหวัดมีการถายทอด
ภารกิจ ดานการสงเสริม
คุณธรรมไปในระดับ
อําเภอเพื่อดําเนินการ
ตามคุณธรรมเปาหมาย
ของจังหวัด

- ผลสําเร็จตามแผน
สงเสริมคุณธรรม
ขององคกร/ชุมชน/
อําเภอ

- ผลการถายทอดจาก
จังหวัดสูอําเภอ
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ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๓. ชุมชนรวมกันจัดทําแผนพัฒนา
สงเสริมคุณธรรมของชุมชนเกี่ยวกับ
ปญหาที่อยากแก และความดี
ที่อยากทํา

๓. องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรมและ
จัดบุคลากร/ทีมงาน/ผูรับผิดชอบ
การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม
ในองคกรตามประเด็นคุณธรรม
เปาหมายองคกร

๓. อําเภอมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานในการ
ดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมของอําเภอ 
ที่มีสวนรวมจากเครือขาย
ประชารัฐและสอดคลอง
กับนโยบายของจังหวัด

๓. จังหวัดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานในการ
ดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด 
ที่มีสวนรวมจากเครือขาย
ประชารัฐ

- แผนสงเสริม
คุณธรรมของ
องคกร/ ชุมชน 

- คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมของอําเภอ

- คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด

๔. ความสําเร็จของชุมชนตามแผนพัฒนา
สงเสริมคุณธรรม 

๔. องคกรมีผลสําเร็จจากการดําเนินงาน/
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในองคกร
ตามคุณธรรมเปาหมายและแผนงาน
ที่กําหนดเปนระบบและตอเนื่อง
มากขึ้น

๔. มีการดําเนินงานกิจกรรม
ตามคุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแกและ
ความดีที่อยากทํา ของ
อําเภอจนเกิดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนสงเสริม
คุณธรรม

๔. จังหวัดมีการถายทอด
ภารกิจ ดานการสงเสริม
คุณธรรมไปในระดับ
อําเภอเพื่อดําเนินการ
ตามคุณธรรมเปาหมาย
ของจังหวัด

- ผลสําเร็จตามแผน
สงเสริมคุณธรรม
ขององคกร/ชุมชน/
อําเภอ

- ผลการถายทอดจาก
จังหวัดสูอําเภอ
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ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๕. ชุมชนมีการติดตามประเมินผลสําเร็จ 
เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนสงเสริม
คุณธรรมของชุมชนใหมีคุณภาพ
และบรรลุผล

๕. องคกรมีการจัดระบบติดตาม รายงาน
ประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงแกไข การดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมในองคกรอยางตอเนื่อง

๕. แผนการสงเสริมอําเภอ
คุณธรรมไดรับการ
บรรจุเปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรจังหวัดและ
เกิดการบูรณาการทํางาน
จากทุกภาคสวนตาม
กลไกประชารัฐ

๕. มีการดําเนินงานตาม
คุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแก และ
ความดีที่อยากทํา ของ
จังหวัดจนเกิดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานตาม
แผนสงเสริมคุณธรรมของ
จังหวัดที่กําหนดไวเพิ่มขึ้น

- รายงานการประเมิน
ผลสําเร็จและแผน
ปรับปรุง

๖. ชุมชนมีการประกาศยกยองเชิดชู
บุคคลผูทําความดีและหรือบุคคล
ผูมีคุณธรรม ในชุมชนและหรือ
บุคคลอื่นที่ทําความดีใหกับชุมชน

๖. องคกรมีกระบวนการยกยองเชิดชู 
การทําความดีหรือบุคคลผูมีคุณธรรม
ในรูปแบบตาง ๆ เชน บุคคลคุณธรรม 
โครงการดีเดนดานสงเสริมคุณธรรม 
สวนงานดีเดนดานคุณธรรมฯ

๖. อําเภอมีการประกาศ
ยกยองเชิดชู ผูทําความดี
หรือบุคคลชุมชน องคกร
คุณธรรมมากขึ้น

๖. แผนสงเสริมคุณธรรมของ
จังหวัด ไดรับการบรรจุ
เปนยุทธศาสตรจังหวัด 
จนเกิดการบูรณาการการ
ทํางานจากทุกภาคสวน

- ประกาศยกยอง
เชิดชูบุคคลผู
ทําความดีของชุมชน 
องคกรอําเภอ

- แผนสงเสริม
คุณธรรมของ
จังหวัดที่บรรจุเปน
ยุทธศาสตรจังหวัด
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ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๕. ชุมชนมีการติดตามประเมินผลสําเร็จ 
เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนสงเสริม
คุณธรรมของชุมชนใหมีคุณภาพ
และบรรลุผล

๕. องคกรมีการจัดระบบติดตาม รายงาน
ประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงแกไข การดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมในองคกรอยางตอเนื่อง

๕. แผนการสงเสริมอําเภอ
คุณธรรมไดรับการ
บรรจุเปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรจังหวัดและ
เกิดการบูรณาการทํางาน
จากทุกภาคสวนตาม
กลไกประชารัฐ

๕. มีการดําเนินงานตาม
คุณธรรมเปาหมาย 
ปญหาที่อยากแก และ
ความดีที่อยากทํา ของ
จังหวัดจนเกิดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานตาม
แผนสงเสริมคุณธรรมของ
จังหวัดที่กําหนดไวเพิ่มขึ้น

- รายงานการประเมิน
ผลสําเร็จและแผน
ปรับปรุง

๖. ชุมชนมีการประกาศยกยองเชิดชู
บุคคลผูทําความดีและหรือบุคคล
ผูมีคุณธรรม ในชุมชนและหรือ
บุคคลอื่นที่ทําความดีใหกับชุมชน

๖. องคกรมีกระบวนการยกยองเชิดชู 
การทําความดีหรือบุคคลผูมีคุณธรรม
ในรูปแบบตาง ๆ เชน บุคคลคุณธรรม 
โครงการดีเดนดานสงเสริมคุณธรรม 
สวนงานดีเดนดานคุณธรรมฯ

๖. อําเภอมีการประกาศ
ยกยองเชิดชู ผูทําความดี
หรือบุคคลชุมชน องคกร
คุณธรรมมากขึ้น

๖. แผนสงเสริมคุณธรรมของ
จังหวัด ไดรับการบรรจุ
เปนยุทธศาสตรจังหวัด 
จนเกิดการบูรณาการการ
ทํางานจากทุกภาคสวน

- ประกาศยกยอง
เชิดชูบุคคลผู
ทําความดีของชุมชน 
องคกรอําเภอ

- แผนสงเสริม
คุณธรรมของ
จังหวัดที่บรรจุเปน
ยุทธศาสตรจังหวัด
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ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๗. ความสําเร็จของชุมชนบรรลุผล
ตามแผนสงเสริมคุณธรรมของชุมชน
และคนในชุมชนมีความสุข

๗. องคกรมีผลสําเร็จการดําเนินงาน
ขององคกร ตามปญหาที่อยากแก
และความดีที่อยากทํา ตามคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
เพิ่มมากขึ้น

๗. ผลสําเร็จการดําเนิน
งานของอําเภอคุณธรรม
ตามปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา
ครอบคลุมคุณธรรม
ทั้ง ๔ ดาน อยางชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น

๗. จังหวัดมีการยกยอง เชิดชู 
บุคคล ชุมชน องคกร 
อําเภอคุณธรรมมากขึ้น

- ผลสําเร็จ
การดําเนินงาน
องคกร/ชุมชน /
อําเภอ เชน 
คดีอาชญากรรม
ลดลง

- การยกยอง เชิดชู 
บุคคล ชุมชน 
องคกร อําเภอ
ของจังหวัด

๘. ชุมชนมีการกําหนดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม เพิ่มเติมใน ๓ มิติ คือ 
การนําหลักธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มาแกปญหา
ของชุมชนและบมเพาะคุณธรรม
ความดีที่อยากทํา

๘. องคกรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรม
เปาหมายในมิติการนําหลักศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรมมากําหนดเปน
ปญหาที่อยากแกและความดี
ที่อยากทํา เพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆ 
อยางชัดจน

๘. อําเภอมีการกําหนด
กิจกรรมประเด็นคุณธรรม
เปาหมายเพิ่มเติมมากขึ้น
ใน ๓ มิติ การนําหลัก
ศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรม

๘. ผลสําเร็จของการดําเนิน
งานของจังหวัดคุณธรรม 
ปญหาที่ที่อยากแก และ
ความดีที่อยากทํา เพิ่ม
มากขึ้นและมีประเด็น
คุณธรรมและมีประเด็น
คุณธรรมในมิติ การนํา
หลักศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มา
กําหนดเปาหมายเพิ่มเติม
จากคุณธรรม ๔ ประการ
เดิมอยางชัดเจน

- กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม เพิ่มเติม 
ใน ๓ มิติของชุมชน 
องคกร อําเภอ

- ผลสําเร็จ
การดําเนินงาน
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด
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                                                              ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน

ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๗. ความสําเร็จของชุมชนบรรลุผล
ตามแผนสงเสริมคุณธรรมของชุมชน
และคนในชุมชนมีความสุข

๗. องคกรมีผลสําเร็จการดําเนินงาน
ขององคกร ตามปญหาที่อยากแก
และความดีที่อยากทํา ตามคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
เพิ่มมากขึ้น

๗. ผลสําเร็จการดําเนิน
งานของอําเภอคุณธรรม
ตามปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา
ครอบคลุมคุณธรรม
ทั้ง ๔ ดาน อยางชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น

๗. จังหวัดมีการยกยอง เชิดชู 
บุคคล ชุมชน องคกร 
อําเภอคุณธรรมมากขึ้น

- ผลสําเร็จ
การดําเนินงาน
องคกร/ชุมชน /
อําเภอ เชน 
คดีอาชญากรรม
ลดลง

- การยกยอง เชิดชู 
บุคคล ชุมชน 
องคกร อําเภอ
ของจังหวัด

๘. ชุมชนมีการกําหนดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม เพิ่มเติมใน ๓ มิติ คือ 
การนําหลักธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มาแกปญหา
ของชุมชนและบมเพาะคุณธรรม
ความดีที่อยากทํา

๘. องคกรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรม
เปาหมายในมิติการนําหลักศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรมมากําหนดเปน
ปญหาที่อยากแกและความดี
ที่อยากทํา เพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆ 
อยางชัดจน

๘. อําเภอมีการกําหนด
กิจกรรมประเด็นคุณธรรม
เปาหมายเพิ่มเติมมากขึ้น
ใน ๓ มิติ การนําหลัก
ศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรม

๘. ผลสําเร็จของการดําเนิน
งานของจังหวัดคุณธรรม 
ปญหาที่ที่อยากแก และ
ความดีที่อยากทํา เพิ่ม
มากขึ้นและมีประเด็น
คุณธรรมและมีประเด็น
คุณธรรมในมิติ การนํา
หลักศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มา
กําหนดเปาหมายเพิ่มเติม
จากคุณธรรม ๔ ประการ
เดิมอยางชัดเจน

- กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม เพิ่มเติม 
ใน ๓ มิติของชุมชน 
องคกร อําเภอ

- ผลสําเร็จ
การดําเนินงาน
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด
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                                                              ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน

ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๙. ชุมชนมีองคความรูจากการเปนชุมชน
คุณธรรมตนแบบ สามารถเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดเพื่อขยาย
ผลไปสูชุมชนอื่น

๙. องคกรมีองคความรู จากการดําเนิน
งานองคกรคุณธรรม สามารถเปน
แหลงเรียนรูและถายทอดขยายผล
ไปสูองคกรอื่นได

๙. อําเภอมีองความรู
จากกระบวนการพัฒนา
อําเภอ ชุมชน/องคกร
คุณธรรม มีผูสามารถ
เปนวิทยากรถายทอด
ความรูและมีความพรอม
ในการเปนแหลงเรียนรู

๙. จังหวัดมีการเพิ่มประเด็น
คุณธรรมเปาหมายใน 
๓ มิติ ไดแก การนําหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรม มากําหนด
เปนปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา 
เพิ่มเติมจากคุณธรรม
อื่น ๆ อยางชัดเจน

- กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม เพิ่มเติม 
ใน ๓ มิติของจังหวัด

- มีองคความรู
- มีการถายทอดขยาย

ผลสูชุมชน องคกร 
อําเภออื่น

๑๐. จังหวัดมีองคความรู 
การพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมในระดับจังหวัด
และเครือขายมีผูที่
สามารถเปนวิทยากร
ถายทอดความรูได 
และมีความพรอมในการ
เปนแหลงเรียนรูใหกับ
จังหวัดอื่น ๆ ได

- มีองคความรู
- มีการถายทอดขยาย

ผลใหกับจังหวัดอื่น
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ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด หลักฐาน

๙. ชุมชนมีองคความรูจากการเปนชุมชน
คุณธรรมตนแบบ สามารถเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดเพื่อขยาย
ผลไปสูชุมชนอื่น

๙. องคกรมีองคความรู จากการดําเนิน
งานองคกรคุณธรรม สามารถเปน
แหลงเรียนรูและถายทอดขยายผล
ไปสูองคกรอื่นได

๙. อําเภอมีองความรู
จากกระบวนการพัฒนา
อําเภอ ชุมชน/องคกร
คุณธรรม มีผูสามารถ
เปนวิทยากรถายทอด
ความรูและมีความพรอม
ในการเปนแหลงเรียนรู

๙. จังหวัดมีการเพิ่มประเด็น
คุณธรรมเปาหมายใน 
๓ มิติ ไดแก การนําหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรม มากําหนด
เปนปญหาที่อยากแก 
และความดีที่อยากทํา 
เพิ่มเติมจากคุณธรรม
อื่น ๆ อยางชัดเจน

- กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม เพิ่มเติม 
ใน ๓ มิติของจังหวัด

- มีองคความรู
- มีการถายทอดขยาย

ผลสูชุมชน องคกร 
อําเภออื่น

๑๐. จังหวัดมีองคความรู 
การพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมในระดับจังหวัด
และเครือขายมีผูที่
สามารถเปนวิทยากร
ถายทอดความรูได 
และมีความพรอมในการ
เปนแหลงเรียนรูใหกับ
จังหวัดอื่น ๆ ได

- มีองคความรู
- มีการถายทอดขยาย

ผลใหกับจังหวัดอื่น

หมายเหตุ หลักฐานตางๆ ใหเก็บรักษาไวที่จังหวัดหรือสวนราชการที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรวบรวมหรอืในองคกร/ชมุชน/อาํเภอและจงัหวดั
ที่ประเมินตนเอง และพรอมที่จะใหมีการแสดงหลักฐาน ในกรณี
เปนคุณธรรมตนแบบ
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การสงเสริมพัฒนาองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม

หลักการสรางองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ขั้นตอนการพัฒนาองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม

นอมนําสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

เปนแกนหลักสําคัญในการพัฒนา

ใชมิติวัฒนธรรม
ในการพัฒนา

ทุกภาคสวนบูรณาการทํางานแบบองครวม 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” รวมกับ “บวร” 

(บาน/วัด/โรงเรียน) และภาคประชารัฐในพื้นที่

 ประกาศเจตนารมณ หรือขอตกลง หรือธรรมนูญรวมกัน

 กําหนดเปาหมาย ปญหาที่อยากแก และความดีที่อยากทํา

 จัดทําแผนพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจากความตองการ 

และมอบหมายผูรับผิดชอบ

 จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานระดับอําเภอและจังหวัด 

ถายทอดภารกิจของจังหวัดสูอําเภอ

 ระดับที่ ๑ 

 สงเสริม

คุณธรรม

ระดับที่ ๒ 

คุณธรรม

ระดับที่ ๓ 

คุณธรรม

ตนแบบ

 ประเมินผลสําเร็จ

 ปรับปรุงแผน/บรรจุเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรจังหวัด/

ถายทอดแผนจังหวัดสูอําเภอ

 ประกาศยกยอง เชิดชูผูทําความดี

 ประเมินผลสําเร็จบรรลุตามแผน

 มีกิจกรรมคุณธรรมเพิ่มเติมใน ๓ มิติ คือ หลักศาสนา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม

 มีองคความรู มีการแลกเปลี่ยน ถายทอด ขยายผล

ทุกคนสมัครใจ และมีสวนรวมคิด รวมทํา 
รวมรับประโยชน โดยระเบิดจากขางใน
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  สิ่งที่องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม จะไดรับ   

องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัด

ปญหาหมดไป

สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น

คนในองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัด 

ดํารงชีวิตอยางถูกตองดีงาม

และมีความสุข   

๑. ยึดมั่นในหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ

 - ประพฤติตาม
 หลักธรรมของศาสนา 
 ละเวนความชั่ว ทําความดี

 - ปญหา/สิ่งไมดีลดลง
 หรือหมดไป อาทิ 
 ไมมียาเสพติด 
 ไมทะเลาะวิวาท 
 ไมลักขโมย ไมเลนการพนัน 
 ไมมีอบายมุข ดื่มสุราลดลง 

 - สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น อาทิ 
 ความสามัคคี ความเสียสละ 
 ชวยเหลือเกื้อกูล 
 ไมทิ้งใครไวขางหลัง

๒. นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาพัฒนาชีวิต

 - ดําเนินชีวิตตาม
 หลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 มีความพอประมาณ 
 มีเหตุมีผล เสียสละ
 อดทน อดออม ขยัน 
 ไมโลภ ไมเบียดเบียนผูอื่น 
 เอื้อเฟอเผื่อแผ 
 พึ่งพากันเอง 

 - รวมกลุมจิตอาสา 
 กลุมอาชีพ

 - มีรายไดเพิ่ม หนี้สินลดลง

๓. สืบสานวิถีวัฒนธรรม
ใหธํารงไวคูชาติไทย

 - มีความจงรักภักดี 
 เคารพเทิดทูน
 ในสถาบันชาติ ศาสนา 
 พระมหากษัตริย

 - มีนํ้าใจ เอื้ออาทร 
 เปนเจาบานที่ดี 
 รักษาอัตลักษณ
 ของทองถิ่นใหเปน
 แหลงทองเที่ยว
 เชิงวัฒนธรรม

 - พัฒนาตอยอดทุน
 ทางวัฒนธรรม 
 เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
 (ผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย 
 CPOT, โฮมสเตยวิถีไทย)

ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด มีหนาที่ดังนี้

กระบวนการประเมินและคัดเลือกองคกร ชุมชน และอําเภอคุณธรรม

๑. เปนแกนกลางสําคัญของจังหวัด บูรณาการการทํางานระหวาง

หนวยงานภาคประชารัฐในจังหวัด ใหมีการเติมเต็มงานในภารกิจ

ของทุกกระทรวงเขาไปในองคกร ชุมชน และอําเภอคุณธรรม

๒. สรางความรวมมือดวยพลัง บวร 

และทุกภาคสวนในการขับเคลื่อน

๓. ประชาสัมพันธเชิญชวนและประสานใหภาคสวนตางๆ เขารวม

การประเมิน โดยใหประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณธรรม 

๓ ระดับ ไดแก ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม 

และระดับคุณธรรมตนแบบ

๔. สรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  ๙ ขั้นตอน ที่องคกร ชุมชน 

และอําเภอ ตองดําเนินการพัฒนาสงเสริมคุณธรรม

ใหเกิดขึ้นภายในองคกร ชุมชน และอําเภอ
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๕. จัดทําฐานขอมูลทะเบียนรายชื่อองคกร ชุมชน และอําเภอ

 ภายในจังหวัด

 ๕.๑ เมื่อองคกร ชุมชน และอําเภอ ประเมินตนเองเสร็จเรียบรอย

 แลวใหสงผลการประเมินใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

 ๕.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมรายชื่อองคกร 

 ชุมชนและอําเภอ ภายในจังหวัดที่ประเมินตนเองแลว 

 นํามาจัดทําเปนทะเบียนรายชื่อ องคกร ชุมชน และอําเภอ

 ทุกสังกัด เพื่อเปนฐานขอมูล ในการสงเสริม

 และมิใหมีรายชื่อที่ซํ้าซอนกัน

๖. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมและตรวจสอบขอมูลความถูกตอง

และจัดเรียงลําดับองคกร ชุมชน และอําเภอคุณธรรมทุกระดับ 

ตามคะแนนจากมากไปหานอย จากนั้นใหนําผลการประเมิน

องคกร ชุมชน และอําเภอ ทั้งในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและ

นอกสังกัด เสนอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

เพื่อใหความเห็นชอบ

๗. รวบรวมและสงผลการเรียงลําดับของจังหวัดให กรมการศาสนา 

ในฐานะเลขานุการฯ นําเสนอตอคณะอนุกรรมการคัดเลือก

ชุมชน องคกร หนวยงานและจังหวัดคุณธรรม 

ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน 

และคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติตามลําดับ

 ๕.๑ เมื่อองคกร ชุมชน และอําเภอ ประเมินตนเองเสร็จเรียบรอย

 ชุมชนและอําเภอ ภายในจังหวัดที่ประเมินตนเองแลว 

 นํามาจัดทําเปนทะเบียนรายชื่อ องคกร ชุมชน และอําเภอ

 ทุกสังกัด เพื่อเปนฐานขอมูล ในการสงเสริม
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 ดานที่ ๑ ใช “บวร” (บาน-ชมุชน/วดั-ศาสนสถาน/โรงเรยีน-ราชการ) 
เปนพลังขับเคลื่อน 
 ดานที่ ๒ ยึดขอปฏิบัติหลัก ๓ ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดํารงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมไทย มาเปนหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ดานที่ ๓ ใหความสําคัญกับความมั่นคงของชาติใน ๓ สถาบันหลัก 
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนพลังนําพาชาติกาวสูความมั่นคง
และยั่งยืน 
 ดานที่ ๔ สรางสงัคมคณุธรรม ดวยการพัฒนาคน /ครอบครวั/ชมุชน/
องคกร/หนวยงานใหมีคุณธรรม

ชาติ

ศาสนา

พระมหากษัตริย

คน/ครอบค
รัว

คุณธรรม

ชุมชน

คุณธรรม

องคกร/
หนวยง

าน

คุณธรรม

สังคม

คุณธรรม

ประเทศชาติมั่นคง

ดานที่ ๓

ดานที่ ๔

วัด-ศาสนสถาน

บาน-ชุมชน
โรงเรียน-ราชการ

นอมนํา

หลักธรรมท
างศาสนา

ไปประพฤติปฏิบัติ

ดํารงชีวิต
ตาม

วิถีวัฒนธรรมไท
ย

นอมนํา

หลักปรัช
ญา

ของเศรษ
ฐกิจพอเพียง

ขอปฏิบัติหลัก

พลังขับเคลื่อน

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

พีระมิดขับเคลื่อนสังคมไทย...สูสังคมคุณธรรม
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ภาคผนวก



ประกาศเจตนารมณ
(ชุมชน/องคกร/อําเภอ/จังหวัด)....................................................................

พวกเราสมาชิกใน.........................................

 มีเจตนารมณรวมกันที่จะสงเสริมและพัฒนา (ชุมชน/องคกร/อําเภอ/
จังหวัด)......................................ใหเปน (ชุมชน/องคกร/อําเภอ/จังหวัดคุณธรรม) 
โดยมี “คุณธรรมเปาหมาย” ดังนี้

 ปญหาที่อยากแก 
 ๑ .............................................................................................................
 ๒ .............................................................................................................
 ๓ .............................................................................................................

 ความดีที่อยากทํา
 ๑ .............................................................................................................
 ๒ .............................................................................................................
 ๓ .............................................................................................................

 ทั้งน้ี เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เปนกติกาของ (ชุมชน/ องคกร/ อําเภอ/ 
จังหวัด) เพื่อใหคุณธรรมนําการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ทกุคนใน (ชุมชน/ องคกร/ อาํเภอ/ จงัหวดั) มคีณุธรรม มคีวามจงรกัภกัดตีอสถาบนั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสมานฉันท ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใชในการ
ดํารงชีวิต ปญหาหมดไปสิ่งดีงามเกิดขึ้น เปนแบบอยางที่ดี ตอไป

หมายเหตุ : ๑. จํานวนขอของคุณธรรมเปาหมาย ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทํา 

   ขึ้นอยูกับชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัดคุณธรรม เปนผูกําหนด

  ๒. ใหแนบทายประกาศเจตนารมณ ดวยรายชื่อผูเขารวมประชุม

  ๓. เก็บเอกสารทุกแบบไวที่ชุมชนหรือที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

   ไมตองจัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แบบที่ ๑
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