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 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
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บรมราชาภิเษก และเปนไปตามความมุงหวังของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ
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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
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 กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหนาที่ในการธํารงรักษา สงเสริม 
สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเนื่องดวยสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ใหเปนที่ประจักษและคงอยู เปนเครื่องหลอเลี้ยงบํารุง
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
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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
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 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
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 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  
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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  
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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 ดาํเนนิการพฒันาและประเมนิตนเองตามเกณฑการประเมนิ
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
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   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 
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  ๑.๕ จดัทาํฐานขอมูลทะเบยีนรายชือ่องคกร ชมุชน และอาํเภอ
ภายในจังหวัด โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมรายชื่อองคกร ชุมชน 
และอําเภอคุณธรรม ที่ประเมินตนเองแลว นําเสนอคณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อใหความเห็นชอบ จากน้ันรวบรวมรายชื่อ
นําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูล (โปรแกรมสําเร็จรูปที่กระทรวงวัฒนธรรม
จัดทําขึ้น) 
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  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

72 คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

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

73คูมือสงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม  

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย



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
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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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 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
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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
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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
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                                                              ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน

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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สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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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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                                                              ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน

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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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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                                                              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

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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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สงเสริมและพัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม

จังหวัด.................................................

ผลการดําเนินงานและฐานขอมูล

หมายเหตุ  การนับจํานวนตามประเภทองคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัด 
  นับตามคํานิยามในคูมือฯ

(๑)

ที่

(๒)

ประเภท

(๓)

จํานวนรวม

ที่มีในจังหวัด 

(แหง)

จํานวนที่จําแนกตามระดับ (๗)

รวมทุกระดับ

(แหง)

(๔)+(๕)+(๖)

(๘)

คิดเปนรอยละ

(๗)x๑๐๐

(๓)

(๔)

สงเสริม 

(แหง)

(๕)

คุณธรรม

(แหง)

(๖)

ตนแบบ

(แหง)

๑. องคกร 

๒. ชุมชน

๓. อําเภอ

๔. จังหวัด

แบบที่ ๕
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สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย





กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

สํานักงานขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๓๒-๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๒๘

Email : nmpc.dra@gmail.com

Website : http://nmpc.dra.go.th


