
๑ 

 

แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม 
ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
 

หน่วยงาน  :  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

การประเมินระดับที่ ๑ 
องค์กรส่งเสริมคณุธรรม 

       

๑) องค์กรมีการประกาศ
ข้อตกลง (เจตนารมณ์/
ธรรมนูญ/ปฏิญญา) 
ร่วมกันของผู้บริหาร
และสมาชิกในองค์กร
ที่จะพัฒนาให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 

1. จัดท ำประกำศ
ข้อตกลงร่วมกัน
ของผู้บริหำรและ
บุคลำกรกรมกำร
ศำสนำ  
* เพิ่มร่วมประกำศ
ปฏิญญำฯ                    

2. จัดกิจกรรม
ประกำศข้อตกลง
ร่วมกันของผู้บริหำร
และบุคลำกร
กรมกำรศำสนำ 
และร่วมลงนำม 
ในข้อตกลง 

1. ศูนย์คุณธรรม (องค์กำร
มหำชน) เข้ำร่วมประกำศ
ปฏิญญำขับเคลื่อนกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 

2. ศูนย์คุณธรรม (องค์กำร
มหำชน) ประกำศเจตจ ำนง
สุจริตในกำรบริหำรงำนของ
ศูนย์คุณธรรม เมื่อวันที่ ๔ 
มกรำคม ๒๕๖๐ 

1. กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมมีกำร
จัดท ำค ำประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต           
ของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและ 
มีกำรแจ้งเวียนให้
บุคลำกรของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ทรำบ พร้อมทั้งให้
มีกำรลงนำม
รับทรำบและ 
ถือปฏิบัติตำมค ำ
ประกำศเจตจ ำนง

1. ประกำศเจตจ ำนง
ของส ำนักงำนศิลป 
วัฒนธรรมร่วมสมัย 
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนศิลป 
วัฒนธรรมร่วมสมัย 
รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
และ ผอ.ศูนย์/
สถำบัน ร่วมลงนำม
รับทรำบและ
ปฏิบัติตำมประกำศ 

 

ประกำศปฏิญญำ 
“ขับเคลื่อนกระทรวง
วัฒนธรรมเป็น
องค์กรคุณธรรม” 
หน่วยงานระดับ
กรมและองค์การ
มหาชนในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 
๑๐ หน่วยงานร่วม
ลงนามปฏิญญา 
และจัดงานแถลง
ข่าว พิธีลงนาม
ปฏิญญา เมื่อวันที่ 
27 มิถุนำยน 2560  

๑. ร่วมลงนาม  
ในประกาศปฏิญญำ
ขับเคลื่อนกระทรวง
วัฒนธรรมเป็น
องค์กรคุณธรรม 
เมื่อวันที่ 27 
มิถุนำยน 2560 
ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 19 กระทรวง
วัฒนธรรม 

* ประเด็นผู้เข้ำร่วม 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
50  
- แจ้งเวียนด้วย

เมื่อวันที่ 27 
มิถุนำยน 2560 
รองอธิกำรบดี
สถำบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์  
นำยวิรชั  ก่อสันติมุกขัง  
รักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดีสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ได้ลงนำมปฏิญญำ 
“ขับเคลื่อน
กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นองค์กรคุณธรรม” 
ณ ห้องประชุม 1 



๒ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3. เผยแพร่ภำพ
กิจกรรมและ
ประชำสัมพันธ์ทำง 
Social Media   

สุจริตของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ตั้งแต่ระดับ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
จนถึงระดับอธิบดี
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม  

* เพิ่มร่วมประกำศ
ปฏิญญำฯ 

2. กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมมีกำร
จัดท ำมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประกำศ ณ วันที่          
20 พฤศจิกำยน 
2560 

3. กรมส่งเสริม

2. ผอ.สศร. ร่วมลง
นำมในประกำศ
ปฏิญญำ 
“ขับเคลื่อน
กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นองค์กรคุณธรรม” 

3. ผู้บริหำร
ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรของ สศร.
ร่วมกันร้องเพลง 
“จ ำขึ้นใจ” และ
ร่วมกันแสดง
สัญลักษณ์ต่อต้ำน
กำรทุจริต ณ ห้อง
ออดิทอเรียม หอ
ศิลป์ร่วมสมัยรำช
ด ำเนิน 
กรุงเทพมหำนคร 
เมื่อวันที่ 20 
มกรำคม 2560 

 

ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 19 กระทรวง
วัฒนธรรม 
* เพิ่มแจ้งเวียน
ประกาศปฏิญญา
ออนไลน์ 
* เวียนคู่มือ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมให้ทุก
กอง/ส านัก 

เทคโนโลยี เช่น ใช้ 
Google form 
อ่ำนแล้วพิมพ์ชื่อ
ลงไป 
๒. ประกาศ
เจตจ านงสุจริต
ตามรอยพ่อ  
ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน            
กรมศิลปากร 
* ขอรายละเอียด
พร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

ชั้น 19 กระทรวง
วัฒนธรรม ถนนบรม
รำชชนน ีเขตบำง
พลัด กทม.  
* แจ้งเวียนข้อมูล 
MOU หรือแจ้งในที่
ประชุมกรม วาระ
เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา 



๓ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

วัฒนธรรมมีกำร
จัดท ำนโยบำยกำร
ป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรให้หรือรับ
สินบนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมพร้อม
ทั้งจัดท ำแนวทำง
ปฏิบัติตำม
“มำตรกำรป้องกัน
กำรรับสินบน” 
กับ “มำตรกำร
ป้องกันกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกรกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม” 
ประกำศ ณ วันที่  
7 กุมภำพันธ ์2561 
 

4. ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรของ สศร. 
ร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม
ของส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
 



๔ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒) องค์กรมีการก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
“ปัญหาที่อยากแก้” 
และ“ความดีที่อยากท า”  
ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาคุณธรรมของ
องค์กร หรือคุณธรรม 
๔ ประการ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 
เช่น การใช้วัสดุ
ส านักงานอย่าง
ประหยัด มาปฏิบัติงาน
ตรงเวลา การบริการ
ด้วยความโปร่งใส  
จัดจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม ฯลฯ 

1. จัดกิจกรรมร่วม
ก ำหนดเป้ำหมำย 
ปัญหำที่อยำกแก้
และควำมดีที่อยำกท ำ 
ให้ครอบคลุม
คุณธรรม 4 ประกำร 
ประกอบด้วย 
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ  

* ระบุวันที่และ
สถำนที่ 

2. สรุปและ
รำยงำนเป้ำหมำย 
ปัญหำที่อยำกแก้
และควำมดีที่อยำกท ำ 
ให้กบัอธิบดี
กรมกำรศำสนำ
เห็นชอบน ำข้อมูล
จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำน
ส่งเสริมคุณธรรม 

จัดงานเสวนา 

คร้ังที่ ๑ : เสวนา เหลียวหลังแล
หน้า “ศูนย์คุณธรรมส าคัญ(ตน)
อย่างไรกับสงัคม” ในวันอังคาร
ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 
คร้ังที่ ๒ : “บ่มเพาะตัวตน 
ผสานแรงใจ สร้างหมุดใหม่ใน
การท างานร่วมกัน” ในวันที่  
๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 

คร้ังที่ ๓ : “คุณธรรมการอยู่
ร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์
คุณธรรม” ในวันอังคารที่  
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมบางกอกชฎา 
กรุงเทพฯ 

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมได้
ด ำเนินกิจกรรม 
ให้บุคลำกรภำยใน
ได้ร่วมแสดง
ควำมคิดและ
ข้อเสนอแนะ 
ในหัวข้อ “ปัญหำ
ที่อยำกแก้” และ 
“ควำมดีที่อยำกท ำ” 
ของตนเองเมื่อ
วันที่ 9 มกรำคม 
2561  
ณ ห้องนิทรรศกำร
หมุนเวียน 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนกำร
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ
ส ำนักงำนศิลป 
วัฒนธรรมร่วมสมัย
และได้ก ำหนด  
ประเด็นปัญหำที่
อยำกแก ้ควำมดีที่
อยำกท ำ ผ่านการ
ท ากิจกรรมดังนี้ 
 
กำรด ำเนินกำรครั้ง
ที่ 1 : โครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม และ
ระดมควำมคิดเห็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำน

การก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
“ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า” 
ด าเนินการดังนี้ 
๑. ส ารวจความ
คิดเห็นในประเด็น 
“ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า” 
จากบุคลากร
ส านักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม 
จ านวน ๓ ครั้ง 

๒. จัดประชุมการ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม จ านวน 
๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๑, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ และ ครั้งท่ี 
๒ เมื่อวันที่ ๖ 

การก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
“ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า” 
ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ส ารวจความ
คิดเห็นในประเด็น 
“ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า” 
จากส านัก/กอง/
ศูนย์ และหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อกรม
ศิลปากร  

๒. สรุปและรวบรวม
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย
“ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่
อยากท า” ที่
สอดคล้องกับปัญหา

สถำบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้
ก ำหนดคุณธรรม
เป้ำหมำยฯ ดังนี้ 
1. พอเพียง 
ปัญหำที่อยำกแก้ 
คือ กำรใช้ไฟฟ้ำ 
ไม่คุ้มค่ำ  ควำมดีที่
อยำกท ำ คือ กำรใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงคุ้มค่ำ 
2. วินัย ปัญหำที่
อยำกแก ้คือ กำร
ตรงต่อเวลำในกำร
เข้ำร่วมประชุม 
ควำมดีที่อยำกท ำ 
คือ สร้ำงจิตส ำนึก
ให้กับบุคลำกรให้
ตรงต่อเวลำในกำร
เข้ำร่วมประชุม  
3. สุจริต ปัญหำที่
อยำกแก ้คือ อยำก



๕ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

* ควรระบุจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม, ประเดน็ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า 

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
วันที่จัดงาน : 
วันที่ 19 สิงหำคม 
2559 
สถานที่จัดงาน :
โรงแรมปทุมวัน 
ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหำนคร 
จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน : ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
และเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย  
จ ำนวน 130 คน 
 

มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓. จัดประชุมแต่
ละส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 
ส านักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม 
รวม ๙ ครั้ง ใน
เดือนเมษายน 
๒๕๖๑ 

๔. จัดประชุมสรุป 
ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า 
ในร่างแผนการ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ในวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

คุณธรรมขององค์กร 
หรือคุณธรรม ๔ 
ประการ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิต
อาสา เพ่ือจัดท า
แผนการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม
ของกรมศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ให้บุคลำกรตระหนัก
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต ควำมดีที่
อยำกท ำ คือ สร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนกำร
ซื่อสัตย์ สุจริต
ให้กับบุคลำกร 
4. จิตอาสา 
ปัญหำที่อยำกแก้ 
คือ อยำกให้
บุคลำกรมีควำม
เต็มใจในกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
นอกเหนือจำก
ภำรกิจประจ ำ 
ควำมดีที่อยำกท ำ 
คือ เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมจีิตส ำนึก
ด้ำนจิตอำสำเพ่ิม
มำกขึ้น 



๖ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

การด าเนินการ
ครั้งที่ 2 : 
“โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 
2561” 
วันที่จัดงาน : 
วันที่ 21 – 23 
ธันวำคม 2560 
สถานที่จัดงาน : 
โรงแรมระยอง 
รีสอร์ท  
จังหวัดระยอง 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
งำน : ผู้บริหำร 
และเจ้ำหน้ำที่ 
จ ำนวน 102 คน 



๗ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

โดยมีประเด็น
ปัญหำที่อยำกแก้ 
ควำมดีที่อยำกท ำ 
ดังนี้ 
ปัญหาที่อยากแก้
พอเพียง 
1. กำรใช้กระดำษ
ฟุ่มเฟือย 
2. กำรใช้พลังงำน
เกินควำมจ ำเป็น 
วินัย 
1. กำรไม่ตรงต่อ
เวลำในกำร
ปฏิบัติงำน และ
กำรเข้ำร่วมประชุม
ของเจ้ำหน้ำที่ 
2. ควำมสะอำด
ขององค์กร 



๘ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3. มำรยำทของ
บุคคลในองค์กร 
4. กำรแต่งกำยที่
เหมำะสม และถูก
กำลเทศะในกำร
ท ำงำน 
สุจริต 
1. กำรเห็น
ประโยชน์ส่วนตน
มำกจนเกินไป 
2. ลดปัญหำกำร
ร้องเรียนทุกข์ 
จิตอาสา 
1. ปัญหำควำม
ยำกจนในสังคม 
2. ผู้ด้อยโอกำสขำด
โอกำสหลำยอย่ำง
จำกสังคมท่ีควรจะได้ 



๙ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ความดีที่อยากท า 
พอเพียง 
1. รณรงค์กำรน ำ
กระดำษหน้ำเดียว
กลับมำใช้ใหม่ 
2 . ร ณ ร งค์ ก ำ ร
ประหยัดพลังงำน 
น้ ำ และไฟฟ้ำ 
วินัย 
1. กำรปฏิบัติงำน 
และเข้ำประชุมตรง
ต่อเวลำ 
2. รักษำควำม
สะอำดขององค์กร 
3. รักษำมำรยำท
อันดีงำมภำยใน
องค์กร 
4. รักษำกำรแต่ง



๑๐ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กำยที่ เห ม ำะสม 
และถูกกำลเทศะ
ในกำรท ำงำน 
สุจริต 
1. ปฏิบัติตนด้วย
ควำมสุจริต และ
เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
2. ช่วยสร้ำงช่อง
ทำงกำรร้องเรียน 
ร้องทุกข์ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
จิตอาสา 
1. ช่วยเหลือ  
และแบ่งปันแก่ 
ผู้ที่ยำกจน 
 
 



๑๑ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. สร้ำงโอกำสที่ดี
แก่ผู้ด้อยโอกำสใน
สังคม 

 ๓) องค์กรมีการจัดท า
แผนการด าเนินงาน
ด้านส่งเสริมคุณธรรม 
และจัดบุคลากร/
ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรตามประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย
องค์กร 

1. จัดท ำแผนกำร
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม  

2. มีกำรมอบหมำย
กลุ่มงำนรับผิดชอบ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 
จ ำนวน 1 ฉบับ           

ประชุมคณะท างานขบัเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
    วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
ประชุมคณะท างานขบัเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมของศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
โดยร่วมกันก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์พฒันาองค์กรสู่
องค์กรคุณธรรมประกอบด้วย 
๓ กลยุทธ์ ดังนี ้

๑. การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการที่ดี
และ 
ธรรมาภิบาล 

๒. การส่งเสริมการพฒันา
คุณธรรม ของ
ผู้ปฏิบัตงิานในองค์กร  

๓. การส่งเสริมความร่วมมือ  

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมได้
ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนคุณธรรม
เป้ำหมำย“ปัญหำ
ที่อยำกแก้” และ 
“ควำมดีที่อยำกท ำ” 
เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคลจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน
ตำมประเด็น
คุณธรรมเป้ำหมำย
ขององค์กร และ
แผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยจัดให้มี
บุคลำกร/ ทีมงำน/
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินงำนตำมแผน
ร่วมกันของคนใน
องค์กร 

จัดท ำแผนกำร
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และ
มอบหมำยงำนตำม
แผนกำรขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม 

จัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของกรม
ศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

สถำบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน
ตำมประเด็น
คุณธรรมเป้ำหมำย
ขององค์กร และจัด
ให้มีบุคลำกร/ทีมงำน/
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินงำนตำมแผน 
และได้แต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  
     
 
 
   



๑๒ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เพื่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม กับองค์กรภาคี
ภายนอก 

         ในการประชุมเจา้หน้าที ่
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณะท างานขบัเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)  แบ่งกิจกรรม
ออกตามคุณธรรม ๔ ประการ 
โดยใช้ข้อมูลน าเข้าจาก 
(๑)  การประมวลผลจากแบบ

ส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ของ
ศูนย์คุณธรรมทั้งหมด 
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ ก.ค. 
๒๕๖๐ 

(๒) การประชุมร่วมกัน เร่ือง 
“คุณธรรมการอยู่ร่วมกัน 
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์
คุณธรรม” เมื่อวันอังคารที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  

(๓) การด าเนินการตลอดตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 

 



๑๓ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

จนถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  
      แบ่งการรณรงค์ออกเป็น 
กลุ่มพอเพียง กลุ่มวินัย กลุ่ม
สุจริต กลุ่มจิตอาสาเพื่อก าหนด
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นคุณธรรม
ทั้ง ๔ ประการ  กิจกรรมที่เป็น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
โครงงาน พร้อมแนวทางในการ
ติดตามประเมนิผล ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ท ากิจกรรมของแต่ละโครงงาน 
 

การประเมินระดับที่ ๒  
องค์กรคุณธรรม 

       

๔) องค์กรมีผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรตามคุณธรรม
เป้าหมาย และ
แผนงานที่ก าหนด
เป็นระบบและ

รำยงำนผลด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
กรมกำรศำสนำ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ 

ด ำเนินกำรขับเคลื่อนพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตั้งแต่เดือน
สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ่ง
กำรรณรงค์พฤติกรรมออกเป็น  
๔ กลุ่ม ดังนี ้
ด้านพอเพียง : รณรงค์ให้น ำ
กระดำษหน้ำเดียวมำใช้เพื่อ

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมได้
ด ำเนินกิจกรรม
ตำมแผนคุณธรรม
เป้ำหมำย“ปัญหำ
ที่อยำกแก้” และ 
“ควำมดีที่อยำกท ำ” 

ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยด ำเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมที่ได้
ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 

ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ด ำเนินกำรตำม
แผนกำรขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
ดังนี้ 

พอเพียง 

 จัดกิจกรรมตำม
แผนงำนส่งเสริม
คุณธรรมฯ เรื่อง 
“สุจริต” ดังนี้ 
     1. จัดประชุม
ทำงไกล Video 
Conference  



๑๔ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ต่อเนื่องมากข้ึน 
    (แผนในข้อ 3 
     ผลส ำเร็จค ำนวณจำก

จ ำนวนตัวชี้วัด) 

พ.ศ. 2561 
* ผลส าเร็จตาม
แผนการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 

ประหยัดกำรสั่งซื้อกระดำษใช้
ในส ำนักงำน  
   -รณรงค์กำรพิมพ์งำนออก
เครื่องพิมพ์อย่ำงประหยัด 
   - รณรงค์ปิดไฟทุกครั้งที่ออก
จำกห้องน้ ำ และเปิดปิดแอร์
ตำมเวลำที่ก ำหนด 
   - มีกำรรวมกลุ่มเจ้ำหน้ำที่เพือ่
จัดตั้งกองทุนพึ่งพำตนเอง 

ด้านวินัย : เป้ำหมำย กิจกรรม 
๕ ส. (๒ คร้ัง /ปี)  
   - รณรงค์กำรท ำกิจกรรม ๕ 
ส. เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ 
และวันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๑ 
พร้อมทั้งรณรงค์กำรเก็บของ
ให้เป็นระเบียบด้วยปำ้ยโฆษณำ 

ด้านสุจริต : พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ รักษำผลประโยชน์ของ
องค์กร ไม่เบียดเบียนเวลำงำน
ไปท ำเร่ืองส่วนตัว 
กิจกรรม : สุจริตต่อเวลำ (มิติ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
10๐% 
* ขอหลักฐาน
ประกอบ 

พอเพียง 
1. จัดท ำบอร์ด
ประชำสัมพันธ์เพ่ือ
รณรงค์เก่ียวกับ
กำรใช้กระดำษ 
โดยระบุถึงผลที่
เกิดข้ึนจำกกำร
ประหยัดกระดำษ 
และมีค ำเชิญชวนที่
น่ำสนใจเกี่ยวกับ
กำรประหยัด
กระดำษ แก่บุคคล
ในองค์กร 
2.จัดท ำบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ 
หรือป้ำยสติ๊กเกอร์
ที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ
กำรประหยัด

การประหยัด
กระดาษ A4 และ
กระดาษช าระ 

 

- ก ำหนดมำตรกำร
และแนวทำงใน
กำรประหยัด
กระดำษ 

- จัดท ำข้อควร
ปฏิบัติกำรใช้
กระดำษช ำระ  
และสถิติกำรใช้
กระดำษช ำระ 
ติดประกำศในห้อง
สุขำ 

- ศูนย์เทคโนฯ 
ดูแลระบบ IT 
รองรับกำรแจ้ง
เวียนเรื่อง/กำร
ติดตำมรำยงำนผล 

ในวันที่ 19 มกรำคม 
2561 ในหัวข้อ 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักกำร
ส ำคัญของกฎหมำย 
กำรปฏิบัติงำนกรณี
กำรด ำเนินกำรวินัย 
ละเมิด และกรณีศึกษำ
ด้ำนต่ำงๆ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ประกอบด้วย 
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ทั้งในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค 
จ ำนวน ๑,๕๒๒ คน  
     2. จัดโครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำร และ
เครือข่ำยเพ่ือ



๑๕ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กำรใช้เวลำ) 
วิธีกำร : เริ่มที่ตัวเองก่อน 
เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มสุจริตจะไม่
ใช้เวลำและทรัพย์สินของ
หน่วยงำนท ำเรื่องส่วนตัว 
หำกพบว่ำเจ้ำหน้ำที่มำสำย
หรือทำนข้ำวหรือยังไม่ท ำงำน
ในเวลำงำน จะให้ใบเหลือง
ทันที  
กิจกรรม : ปิดวำจำ กติกำกำร
อยู่ร่วม 
วิธีกำร : ก ำหนดเวลำห้ำม
พูดคุยเรื่องส่วนตัวในเวลำงำน 
หำกพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม
งำนใช้เวลำช่วงที่ห้ำมพูดคุย
เรื่องส่วนตัว จะถูกปรับเพ่ือน ำ
เงินเข้ำกองกลำง 

ด้านจิตอาสา : พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ : เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปนั
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 

พลังงำน เพ่ือ
รณรงค์ให้บุคลำกร
ได้ปฏิบัติตำม 
วินัย 
1. จัดท ำ และ
รณรงค์ตำมกฎข้อ
ระเบียบเรื่องเวลำ 
แก่บุคคลในองค์กร 
2. จัดท ำกิจกรรม
โครงกำร  5 ส. ใน
ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยทุกไตร
มำส 
3. จัดท ำรูปภำพที่
สื่อถึงมำรยำท โดย
น ำไปติดในพ้ืนที่
ต่ำงๆของ

การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

- ก ำหนดมำตรกำร
และแนวทำงใน
กำรประหยัดไฟฟ้ำ 

- ดูแลสอดส่องกำร
ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงคุ้มค่ำ 
และบันทึกสถิติกำร
ใช้ไฟฟ้ำรำยเดือน 

การบริหารจัดการ
วัสดุและครุภัณฑ์ 

-  ตรวจสอบและ
ส่งคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
ที่ไม่มีคุณภำพ 

- รำยงำนวสัดุ
คงเหลือและ
ครุภัณฑ์เหลือใช้ 

- บริหำรจัดกำร
วัสดุและครุภัณฑ์

สนับสนุนกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระหว่ำงวันที่ 
30 มกรำคม – 1 
กุมภำพันธ์ 2561 
ณ บึงปรีดำ รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี 
เพ่ือให้ผู้บริหำร  
ได้สร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวทำง 
กำรป้องกันกำร
ทุจริตต่อองค์กร 
และสร้ำงควำม
ตระหนักรู้กำรไม่
เพิกเฉยต่อกำร
ทุจริต ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
ประกอบด้วย
ผู้บริหำรทุกระดับ 



๑๖ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เสียสละเวลาให้กับกิจกรรม
กลางขององค์กรช่วยเหลือผู้อื่น
ตามความสามารถ 
เป้าหมาย :  
กิจกรรมจิตอาสาระดับภายใน
องค์กร ๔ คร้ัง / ปี 
กิจกรรมจิตอาสาภายนอก
องค์กร ๒ คร้ัง / ปี 

กิจกรรมจิตอาสาภายนอกองคก์ร 

(๑) ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศคธ. ร่วมกับฑัณสถานหญิง
ธนบุรี ท าตุ๊กตา Happy Dolls 
เพื่อพยาบาลและเด็กป่วยเร้ือรัง 
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   

(๒) ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
มอบตุ๊กตาแด่พยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชจอมบงึ จ.ราชบุร ี

(๓) ๒๗ – ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๑  จิตอาสาศูนย์คุณธรรม 
ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชน
เข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบนั

ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เพื่อ
รณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์ให้
บุคคลในองค์กรได้
ตระหนักเห็น
ควำมส ำคัญจน
น ำไปปฏิบัติ
กลำยเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่
ดี 
4. รณรงค์เรื่อง
กำรแต่งกำยท่ี
เหมำะสม เพ่ือ
ส่งเสริม
ภำพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กร  

ในภำพรวมของ
กรมอย่ำงคุ้มค่ำ 

วินัย 

การรักษาความ
สะอาด 

- จัดกิจกรรม ๕ ส.  

การตรงต่อเวลา 
ในการเข้าท างาน
และเข้าประชุม 

- ฝ่ำยเลขำนุกำร 
ทุกกำรประชุม 
แจ้งรำยชื่อผู้เข้ำ
ประชุมไม่ตรงเวลำ 

สุจริต 
- จัดท ำมำตรกำร
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและกำร 
รับสินบนใน
หน่วยงำนและแจ้ง

ในสังกัดสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จ ำนวน 79 คน 
     3. จัดโครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
คณำจำรย์และ
บุคลำกร ระหว่ำง
วันที่ 1 - 3 มีนำคม 
2561 ณ แก่งกระจำน
คันทรีคลับ รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี 
เพ่ือกระตุ้นเตือน 
และส่งเสริมควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจให้
ข้ำรำชกำรครู 
คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตระหนัก 
และให้ควำมส ำคัญ
กับกำรใช้คุณธรรม
จริยธรรมในกำร



๑๗ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พัฒนาองค์กรชุมชน  มลูนิธิ
บุคคลพอเพียง ร่วมท าฝายกั้น
น้ าและแนวกันไฟปา่ร่วมกับ
ชุมชน ที่ส านักสงฆ์อา่งทา่กรวย 
บ้านอีเลย์ ต าบลเจ้าวัด อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

(๔) ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ศคธ. ร่วมออกบูท้และเขา้ร่วมงาน
เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจ
อาสา ครั้งที่ ๗ รายได้สมทบ
กิจกรรมของมูลนิธิหัวใจอาสา 

(๕) ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
น าตุ๊กตามอบให้ผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง 
รพ.   

(๖) ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
จิตอาสาศนูย์คุณธรรมเข้า
ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล Run 
for Happiness จัดโดย
เครือข่ายความสุขชุมชน 

สุจริต 
1. แจ้งเวียน และ
ให้ควำมรู้เรื่อง กำร
รณรงค์เรื่อง
ประโยชน์ส่วนตนที่
ส่งผลเสียต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
2. จัดให้มีช่องทำง
กำรรับเรื่อง
ร้องเรียนทุกข์ใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
จิตอาสา 
1. จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือโดยกำร
สร้ำงโครงกำรจิต
อำสำแก่บุคลำกร 
ผ่ำนกำรรับบริจำค
สิ่งของภำยใน

เวียนทุกหน่วยงำน
ทรำบและถือปฏิบัติ 

- แจ้งเวียนมำตรกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบ
รำชกำร ให้ทุก
หน่วยงำนรับทรำบ 

จิตอำสำ 

- จัดกิจกรรมจิต
อำสำ อำทิ  
จิตอำสำปรบัภูมิทัศน์
ถอนหญ้ำหน้ำ
อำคำรกระทรวง
วัฒนธรรม  
ร่วมบริจำคสิ่งของ
เพ่ือประมูลน ำเงิน
รำยได้เข้ำกองทุน
สวัสดิกำร 

ด ำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหน้ำที่ ตำม
ระเบียบ กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ประกอบด้วยครู 
คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอ่ืนในสังกัดฯ 
จ ำนวน 140 คน   
* ผลส าเร็จตาม
แผนการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม  
4 ประกำร 



๑๘ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และน ำ
สิ่งของดังกล่ำวไป
ช่วยเหลือแก่ผู้
ยำกจน 
2.จัดกิจกรรม “พำ
น้องท่องงำนศิลป์” 
โดยบูรณำกำรงำน
ร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐ 
ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน 
อำทิ สถำนพินิจ 
และคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน สถำน
สงเครำะห์ ฯลฯ 
 



๑๙ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๕) องค์กรมีการจัดระบบ
ติดตาม รายงาน
ประเมินผลและจัด
กิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

  (เช่น จัดประชุมไตรมาส 
ละ 1 ครั้ง)   

1. จัดท ำค ำสั่ง
คณะท ำงำนติดตำม
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรม  

2. จัดประชุมสัมมนำ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำองค์กร 

3. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแก้ปัญหำ
ภำยใต้ข้อจ ำกัดของ
ทรัพยำกร  

4. จัดกิจกรรม 5 ส. 

    1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในด้ำนกำร
ท ำงำน และ กำรขับเคลื่อน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมหลกั 
๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ เป็นประจ ำ 
เดือนละ ๑ คร้ัง ในกำรประชุม
เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำเดือน 
    2. จัดประชุมทีมงำน
ขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมเป็น
องค์กรคุณธรรม เพื่อระดมควำม
คิดเห็นร่วม ทุกวันอังคำรสุดท้ำย
ของเดือน โดยมีตัวแทนของ 
แต่ละกลุ่มงำนเข้ำร่วมเป็น
คณะท ำงำน เชน่ กำรจัดท ำ
กิจกรรมร่วม กำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ กลยทุธ์ร่วม 
    3. จัดสภำพแวดล้อมภำยใน
องค์กรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริม
พฤติกรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น 
กำรติดป้ำยรณรงค์พฤติกรรม
ประหยัด (พอเพียง) กำรรณรงค์

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
ด ำเนินกำรจัดบอร์ด
ประชำสัมพันธ์
เพ่ือรณรงค์ให้
บุคลำกรของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
รู้จัก พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

1. กำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำน
องค์กรคุณธรรม
ผ่ำนคุณธรรม
เป้ำหมำยที่ได้
ก ำหนดไว้ในกำร
ประชุม
ประจ ำเดือนของ
ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
2.กำรจัดระบบ
ติดตำมผ่ำนสถิติ
กำรใช้พลงังำน
ไฟฟ้ำ กำรใช้น้ ำ 

- ศปท.ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
ดังนี้ 

   - จัดประชุมกำร
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือชี้แจง
ท ำควำมเข้ำใจกำร
ด ำเนินกิจกรรม
ตำมแผนกำร
รำยงำนผลกิจกรรม 

   - รวบรวมแบบ
รำยงำนผล/แบบ
ประเมินกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมแผน
และสรุปผล 

  



๒๐ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กำรเข้ำประชุมตรงเวลำ (วนิัย) 
กำรรณรงค์ “No Gift Policy” 
(สุจริต) และกำรรณรงค์กำร
เสียสละเวลำเพื่องำนส่วนกลำง/
ช่วยเหลือเพื่อนในองค์กร (จิต
อำสำ) 
    4. จัดระบบติดตำมและ
รำยงำนผล เชน่ กำรเก็บสถิติ
กำรใช้ไฟฟ้ำ ใช้น้ ำ ประจ ำเดือน  
    5. รำยงำนสถิติกำรเข้ำ
ท ำงำนและกำรมำสำยของ
เจ้ำหน้ำที่ ประจ ำไตรมำส 

กำรใช้กระดำษของ
ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
3. กำรจัดระบบ
ติดตำมเรื่องกำร
ตรงต่อเวลำผ่ำน
สถิติกำรเซ็นชื่อเข้ำ
ท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ใน
ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
 

๖) องค์กรมีกระบวนการ
ยกย่อง เชิดชู การท า
ความดีหรือบุคคลผู้มี
คุณธรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บุคคล

1. จัดโครงกำร 
ยกย่องผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศำสนำ  

2. กำรยกย่อง

1. จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง
เชิดชูบุคคลคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมายภายใน
องค์กร 
    - การยกย่องเชิดชูจิตอาสา 

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ร่วมกับ 
สถำนีวิทยุ จส.๑๐๐ 
จัดพิธีมอบรำงวัล
คนดีที่ท ำควำมดี

- ส่งข้ำรำชกำร
ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยรับรำงวัล

* ตั้งกรรมกำรใน 
สป.วธ. / ท ำระบบ
โหวต 

  



๒๑ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

คุณธรรม โครงการ
ดีเด่นด้านส่งเสริม
คุณธรรม ส่วนงาน
ดีเด่นด้านคุณธรรม 
ฯลฯ  

    (- กรมยกย่องคนใน 
    - คนนอกยกย่องคน

ในกรม) 

บุคลำกรตัวอย่ำง
ด้ำนคุณธรรม 
 
 

ที่เข้าร่วมท างานในงานพระราช
พิธีบ าเพ็ญกุศลพระบรมศพฯ 
โดยประธานบอร์ดมอบเกียรติ
บัตรให้เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติหนา้ที่
จิตอาสาระหวา่ง เดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ – ตุลาคม ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๒ ราย 

2. จัดท ำกระบวนกำรยกย่อง
เชิดชูบุคคลคุณธรรมตำม
คุณธรรมเป้ำหมำยภำยนอก
องค์กร 
    - ด ำเนินกำรค้นหำบุคคล
คุณธรรมต้นแบบและมอบ
เกียรติบัตร พร้อมเข็มบุคคล
คุณธรรม ในงำนสมชัชำ
คุณธรรมแห่งชำติครั้งที่ ๙  
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 

บนท้องถนน  
ในโครงกำร "๗ วัน 
๗ ควำมดี คนดี 
บนท้องถนน” เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนำยน 
2561 ณ 
หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย 

ข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น ประจ ำปี 
พ.ศ. 2560 ใน
วันที่ 2 เมษำยน 
2561 เวลำ 
06.30 – 12.00 
น. ณ ตึกสันติไมตรี 
ท ำเนียบรัฐบำล 
- ให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต เพ่ือส่งเข้ำ
รับรำงวัลองค์กร
แห่งควำมเป็นเลิศ
กำรเงินกำรคลัง 
“มิติควำม
รับผิดชอบทำง
ละเมิด” จัดโดย



๒๒ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กรมบัญชีกลำง 
- ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยเข้ำรับ
รำงวัลในพิธีมอบ
รำงวัลองค์กรที่มี
ควำมเป็นเลิศใน
กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงินกำร
คลัง “มิติควำมรับ
ผิดทำงละเมิด” 
ครั้งที่ 4 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2560 ในวันที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2561 
ณ ตึกสันติไมตรี 
ท ำเนียบรัฐบำล 



๒๓ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

   
การประเมินระดับที่ ๓  
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

       

๗) องค์กรมีผลส าเร็จการ
ด าเนินงานของ
องค์กรตาม “ปัญหา
ที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากท า” 
ตามคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสาเพ่ิมมากข้ึน  

    (เพ่ิมข้ึนจากขั้นที่ 4
พฤติกรรมหรือ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยน)  

รำยงำนผลด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนส่งเสริม
คุณธรรมของ
กรมกำรศำสนำ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 
* ผลส าเร็จตาม
แผนการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
 
 

จัดประชุมทีมงานขับเคลื่อน
ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กร
คุณธรรม เพื่อระดมความ
คิดเห็นร่วม ทุกวันอังคาร
สุดท้ายของเดือน โดยมตีัวแทน
ของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน เชน่ การจัดท า
กิจกรรมร่วม การก าหนด
ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ร่วม 
* ผลส าเร็จตามแผนการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
 

    -  

๘) องค์กรมีการเพ่ิม
ประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย ในมิติการ
น าหลักศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

1. จัดกิจกรรมวัน
ธรรมสวนะ  

2. กำรแต่งกำยด้วย
ผ้ำไทยทุกวันศุกร์  

ด าเนินการตามข้อ ๗ ส าเร็จแลว้ 
และมีการด าเนนิการเพิ่มเติมอีก 
๒ ประเด็น คือ การน ามิติหลัก
ศาสนา และมิติหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาก าหนด

  ศาสนา = ตักบาตร
วันศุกร์ 
พอเพียง = ปลูก
ผัก 

  



๒๔ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พอเพียงมาก าหนด
เป็นปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า 
เพ่ิมเติมจากคุณธรรม
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน 

3. จัดโครงกำร
ประชุมสัมมนำ
เสริมสร้ำงคุณธรรม
ตำมรอยเบื้องพระ
ยุคลบำท  

4. จัดโครงกำร
ธรรมะสู่คนทั้งมวล 
(อยุธยำ) 

คุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่
อยากแก”้ และ “ความดีที่อยากท า” 

การด าเนินการในมิติศาสนา :  
     การน าหลักศาสนามาใช้ใน
การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
เช่น การจัดหลักสูตรศาสนิก
สัมพันธ์ การศึกษาดูงานและ
ท างานรณรงค์คุณธรรมร่วมกับ
มูลนิธิฉือจี้ ท าให้เจ้าหนา้ที่ได้
เรียนรู้การใช้หลักศาสนาร่วมกับ
คุณธรรมอ่ืนๆ ในการด ารงชีวิต
และการท างาน เช่น หลักการใช้
จ่ายอย่างประหยัดท าให้ไม่
เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืนและ
สังคม การคัดแยกขยะเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ การ
พกพาช้อมส้อมแก้วน้ าเพื่อลด
การใช้ถุง/ขวดน้ าพลาสติก 

การด าเนินการในมิติหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :  
    การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับปรุง ปัญหาที่



๒๕ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

อยากแก้และความดีที่อยากท า 
บุคลากรศูนย์คุณธรรม เรียนรู้
หลักการทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ โดยการศึกษาดูงาน
ที่ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เมื่อวันที่ ... ตุลาคม ๒๕๖๐  
ท าให้ได้น้อมน าหลักการทรง
งานมาปรับใช้ เช่น การเริ่มท า
ความดทีี่ตัวเรา (ระเบิดจากข้างใน) 
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

๙) องค์กรมีองค์ความรู้
จากการด าเนินงาน
องค์กรคุณธรรม 
สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กร
อ่ืนได้ 

1. จัดท ำองค์
ควำมรู้จำกกำร
ด ำเนินงำน                     

2. ประชำสัมพันธ์
องค์ควำมรู้ไปยัง
เครือข่ำยของ
กรมกำรศำสนำ 

    ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) อยู่ในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ลงวันที่ ๙ มิถนุายน ๒๕๕๔  
ได้ด าเนนิภารกิจส่งเสริมและ
สนับสนนุการรวมพลังของกลุ่ม
หรือเครือข่ายทางสังคม และ
ประสานความร่วมมือกับทุก

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ส่งเสริมและสนับสนนุการ
ศึกษาวิจัย ค้นควา้ พัฒนาองค์
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ บริหารจัดการความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
ความดีและเปน็ศูนย์ข้อมูล
เก่ียวกับรูปแบบของการ
ประพฤติปฏิบตัิดีของบุคคลและ
การเป็นคนดีของสังคม 
    นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ศูนย์คุณธรรมได้ด าเนนิการ
ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ ขยาย
ผลให้เกิดองค์กรคุณธรรม และ
ประสานพลงัจากทุกภาคส่วน 
ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดย
การจัดสมัชชาคุณธรรมมาแลว้ 
๙ คร้ัง มีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เข้าร่วมเป็นภาคีร่วมจัด
งานมากกว่า ๑๐๔ องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

ผลการด าเนินการ 
1. กรมการศาสนา 2. ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน) 
3. กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม 
4. ส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

5. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

6. กรมศิลปากร 7. สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

    ศูนย์คุณธรรมได้ด าเนนิการ
พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
และหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม 
เพื่อสนับสนุนให้การศึกษาวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมความดีนัน้ เปน็ปจัจัย 
พื้นฐานในการสรา้งคุณธรรม
ความดีให้เกิดขึ้นในสังคม  
ในรูปแบบตา่งๆ อาทิ มุมคุณธรรม 
การรายงานสถานการณ์
คุณธรรมในสังคมไทย การจัด
อบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ หลากหลาย
อาชีพ อาทิ ต ารวจ ครู นักเรียน 
ข้าราชการ ฯลฯ องค์ความรู้
ด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม 
ได้บรรจุไว้ในคลังข้อมูลดิจิทลั
ด้านคุณธรรมความดี 
http://dl.moralcenter.or.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได ้        

ระดับ 
 
 

      



๒๘ 

 

 
 
 
 

แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม 
ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

 


