
แนวทางการประเมิน 
องค์กรคุณธรรมขององค์กร 

กองการเจา้หน้าที ่กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 



 เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดี เพื่อสังคมดี 
ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติ 
ที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เหมาะกับ
สังคมไทยมากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินกจิการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมมากขึ้น 



ความหมายขององค์กรคุณธรรม 

องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กร
แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรม
เป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม 



คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณธรรมคุณธรรม 

การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลที่ดีต้องเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้อง
กับปัญหา และความต้องการของคนในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม 
จากผลการวิจัยท าโพลและประเมินวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมจาก
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้
เลือกคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมส าคัญ 
ที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 



คุณธรรมทีค่วรสง่เสรมิในองค์กรคุณธรรมคุณธรรม(ต่อ) 

พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ 
มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร 
สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย 

สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจาก
ตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะท าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของตน        
ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทน ท าความดีเพื่อความดี 
เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

ทั้งนี้ คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมด้านอื่นๆ การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด้านนี้ 
จึงไม่เป็นการบังคับองค์กรควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 



ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเปน็ ๓ ระดับ 
 
 
องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการด าเนินการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการด าเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน 
แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 
 

ระดบัที ่๑ องคก์รสง่เสรมิคณุธรรม (ผ่านการประเมนิขอ้ ๑ - ๓)  

 
 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายใน
องค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การท าความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนา 
ที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้  
 

ระดบัที ่๒ องคก์รคณุธรรม (ผ่านการประเมนิขอ้ ๔ - ๖)  

 
องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 
คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ 

 ระดบัที ่๓ องคก์รคณุธรรมต้นแบบ (ผ่านการประเมนิขอ้ ๗ - ๙)  



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

    จัดท าประกาศเจตจ านงสจุริตของผูบ้ริหารกรม 
    จัดท าประกาศเจตจ านงสจุริตของผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าทีแ่ละบคุลากร 
    จัดท ารายชื่อบคุลากรที่ร่วมประกาศเจตจ านงสจุริต 

ขั้นตอนในการประเมิน 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 
ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

ด าเนินการก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย และก าหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า”  
โดยใหส้อดคลอ้งกับหลกัคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ ด้านพอเพยีง ด้านวินัย ด้านสุจริต และด้านจิตอาสา 

ขั้นตอนในการประเมนิ 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

 
 
 
 
 

ด้านพอเพยีง 
ตัวอย่าง 

 
                 1. ลดปริมาณขยะในองค์กร 
ปัญหาทีอ่ยากแก ้       2. การประหยัดพลังงาน และ  
                 3. ลดภาระค่าใช้จ่าย 

         1. การใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า  
ความดทีีอ่ยากท า       2. น าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า                      
                 3.ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมรับประทานอาหารเท่าที่ต้องการ  
        4. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร ใช้เท่าที่จ าเป็นตามจ านวนบุคลากร 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 

          1. การมาปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลา  
   2. การแต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ                      
ปัญหาทีอ่ยากแก้        3. การปฏิบัติราชการล่าช้ากว่าก าหนด  
          4. การปฎิบัติตนผิดวินัยของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ 
          5. บุคลากรไม่ทราบถึงรายละเอียดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ด้านวินัย 

          1. มาปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการ  
   2. ให้ความร่วมมือแต่งเคร่ืองแบบตามที่ราชการก าหนด                      

ความดีทีอ่ยากท า      3. เร่งรีบปฏิบัติงานเพื่อมิให้มีงานคั่งค้าง  
           4. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ไม่มีการกระท าผิดวินัย และ  
                         5. บุคลากรปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

 
 
 
 
 

ด้านสุจริต 
ตัวอย่าง 

                 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม  
 ปัญหาทีอ่ยากแก ้      2. การรักษาความลับทางราชการ และ 
                     3. ไม่น าของราชการไปใช้ส่วนตัวลดปริมาณขยะในองค์กร 

        1. เต็มใจให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ  
ความดีทีอ่ยากท า      2. ไม่เผยแพร่ความลับของทางราชการ และ 
                     3. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

 
 
 
 
 

ด้านจิตอาสา 
ตัวอย่าง 

ปัญหาทีอ่ยากแก ้      1. การให้บริการ/อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อแม้ไม่ใช่งานในภาระของตน และ 
       2. การท างานเป็นทีม 

ความดทีีอ่ยากท า       1. ปลูกจิตส านึกสาธารณะ “ถูกต้อง เหมาะสม สวยงาม”  
        2.เต็มใจให้ความร่วมมือกับทีม 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

    องค์กรมกีารจัดท าแผนสง่เสรมิคณุธรรมขององคก์ร 
    องค์กรไดด้ าเนินการจัดการแตง่ตัง้คณะท างานด าเนินงานสง่เสริมคณุธรรมในองคก์ร 

ขั้นตอนในการประเมนิ 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 
ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

 องค์กรมีการรายงานผลส าเร็จการปฏบิตัติามแผนสง่เสรมิคณุธรรม 
ขั้นตอนในการประเมนิ 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

 
-  องค์กรได้ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรในส านักงาน เช่น ไฟฟ้า การใช้กระดาษ    
   งบประมาณการก าจัดขยะ  
-  องค์ ก รได้ ด า เนินการจั ดโครงการจั ดประกวดสถานที่ ท า งานน่ าอยู่  น่ าท า งาน ประจ าปี  2563 เป็นต้ น 
 

ด้านพอเพยีง 
ตัวอย่าง 

- องค์กรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยผู้เข้าร่วม โครงการ 
  มคีวามเข้าใจประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนมากขึ้น 
- องค์กรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม ่
- องค์กรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

ด้านวินัย 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

- องค์กรได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมทางไกล (Conference)ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
     โครงการปลูกฝั่ง วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้เรื่อง 
      การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และน าความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ 
      ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
- องค์กรได้ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- องค์กรได้ด าเนินการจัดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- องค์กรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2563 
- องค์กรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ด้านสุจริต 

ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

     องค์กรได้ด าเนินการจัดให้บุคลากรในกองเข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่างๆ เช่น โครงการ“ 1 กระทรวง 
1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal” พร้อมมอบสิ่งของที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับ
ผู้สูงอายุ  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร และโครงการ "สหกรณ์รวมใจ
คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง" โดยได้มอบสิ่งของ ชุดคลายหนาว และอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่
เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน เลโพเด หมู่ 9 ต าบลแม่วะหลวง 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นต้น 

ด้านจิตอาสา 

ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

จัดท าการตดิตามประเมนิการปฏิบตัติามแผนสง่เสรมิคณุธรรมขององคก์ร 
ขั้นตอนในการประเมนิ 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 
ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

    ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที ่ได้มีการกลา่วชืน่ชมการปฏบิตังิานของบคุลากรของกองการเจา้หน้าทีใ่นทีป่ระชมุ 
    องค์กรมีการน าชือ่ และต าแหน่งของขา้ราขการทีไ่ดร้ับคดัเลอืกเปน็ขา้ราขการพลเรือนดเีดน่ ประจ าป ีพ.ศ. 2563   
     ขึ้นแสดงไว้บนเว็บไซดแ์ละเฟสบุค๊ ของกองการเจา้หน้าทีเ่พือ่เปน็การประกาศเกียรตคิณุ 

ขั้นตอนในการประเมนิ 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

    องค์กรไดด้ าเนินการจดัโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (12 โครงการ) โดยมผีลการรายงานผลการด าเนินการเปน็ไปตามแบบฟอรม์การตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิตักิาร
ส่งเสรมิคณุธรรม กองการเจ้าหน้าที ่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ขั้นตอนในการประเมนิ 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

มิติที่ 1 ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา องค์กรได้จัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ากรมและท าบุญเพื่อ 
      ความเป็นสิริมงคลของบุคลากรองค์กร 
มิติที่ 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรที่โดยผู้น าองค์กรได้มีการก าชับให้บุคลากรประหยัดทรัพยากรภายในหน่วยงาน 
มิติที่ 3 ด้านวิธีวัฒนธรรม องค์กรได้มีการรณรงค์ให้บุคลากรใส่ผ้าไทยในทุกๆวันอังคาร และในทุกโอกาส 

ขั้นตอนในการประเมนิ 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 
ตัวอย่าง 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 

   องค์กรไดด้ าเนนิการจัดท าคู่มอืสง่เสริมการปฏิบตัิงานเพื่อการปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซอ้น และมีการเผยแพรผ่่านทาง 
        เว็บไซต์ เพื่อเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละถา่ยทอดแกอ่งค์กรอื่นได้ 
   องค์กรมกีารวดัผลการเขา้รับชมองคค์วามรูท้ี่มกีารเผยแพร่ 

ขั้นตอนในการประเมิน 



ขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรม(การตอบค าถาม) 
ตัวอย่าง 


