
 

 
การประเมินองค์กร

คุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 
หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 

ในการด าเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม(ข้อ 1 – 3) 
การประเมินกระบวนการพัฒนาองค์กร 
๑)  องค์กรมีการประชุมเพ่ือ

ประกาศเจตนารมณห์รือ
ข้อตกลงของผู้บริหาร
และสมาชิกในองค์กร 
ที่จะขับเคลื่อนให้เป็น
องค์กรคุณธรรมร่วมกัน 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
50.00% ขึ้นไป 
ประกาศเจตนารมณ์
หรือข้อตกลงร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
20.00-49.99% มี
การประกาศ
เจตนารมณ์หรือ
ข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

น้อยกว่า 
๒๐.00% 

   

๒)  องค์กรมีการก าหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก
“ปัญหาที่อยากแก้” และ
“ความดีที่อยากท า”  
หรือสอดคล้องกับ
คุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา เช่น การใช้วัสดุ
ส านักงานอย่างประหยัด  
มาปฏิบัติงานตรงเวลา  
การบริการด้วยความ
โปร่งใส  มีจิตอาสา

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
50.00% ขึ้นไป 
ร่วมกันก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๓ - ๕ 
เรื่อง 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
20.00 - 49.99% 
ร่วมกันก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
อย่างน้อย 1 - 2 
เรื่อง 
 
 

น้อยกว่า 
๒๐.00% 

   

แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

 



 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 
 
 
๓) องค์กรมีการจัดท า

แผนการด าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
คุณธรรมเป้าหมาย 
และมีการมอบหมาย
บุคลากรหรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

- มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร
แบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายในองค์กร 

-มีการมอบหมาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ
การด าเนินงาน 

- มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร
แบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายในองค์กร 

-มีการมอบหมาย 
บุคลากรรับผิดชอบ
การด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

   

การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม(ข้อ 1 – 6) 
การประเมินกระบวนการและการด าเนินงานตามแผน 

  

๔) องค์กรมีผลส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก าหนดไว้ 

มีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่ 50.00% ขึ้นไป 

มีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรม 
ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ 
20.00- 49.99% 

น้อยกว่า 
๒๐.00% 

   

๕) องค์กรมีการจัดระบบ
ติดตาม รายงาน
ประเมินผลและจัดกิจกรรม
รณรงค์แลกเปลี่ยน

- มีการติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผล 
การด าเนินงาน 

- มีการติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

   



 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่
คุณธรรมเป้าหมาย 

- มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิก
ทุกระดับในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

 

๖) องค์กรมีกระบวนการ 
ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ 
ท าความดีหรือหน่วยงาน 
โครงการกิจกรรมดีเด่น
ในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมายจนเป็น
แบบอย่างได้ เช่น  
บุคคลคุณธรรม 
โครงการดีเด่น 
ด้านคุณธรรม  
ส่วนงานดีเด่น 
ด้านคุณธรรมฯลฯ 

- มีการประกาศ 
ยกย่องเชิดชูบุคคล
ทีท่ าความดจีนเป็น
แบบอย่างได้ 

- มีการประกาศ
หน่วยงาน โครงการ 
กิจกรรมดีเด่น 
ในการส่งเสริม
คุณธรรมเป้าหมาย
จนเป็นแบบอย่าง 

มีการประกาศยกย่อง
เชิดชูบุคคลทีท่ า
ความดจีนเป็น
แบบอย่างได้ 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 

   

การประเมินระดับที่ 3องค์กรคุณธรรมต้นแบบ(ข้อ 1 – 9) 
การประเมินกระบวนการ การด าเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

  

๗) องค์กรมีผลส าเร็จของ มีผลส าเร็จของการ มีผลส าเร็จของการ มีผลส าเร็จ    



 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

การด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้ 
เพ่ิมมากข้ึนจนเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่ 80.00% 
ขึ้นไป 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่ 60.00- 
79.99%  

ของการ
ด าเนิน
กิจกรรม
ตามแผน
ส่งเสริม
คุณธรรม 
ที่ก าหนดไว้
น้อยกว่า  
6๐.00% 
 

๘) องค์กรมีการเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมายและ
กิจกรรมใน 3 มิติ คือ 
การยึดมั่นในหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรม  
ทีเ่พ่ิมเติมจากเรื่อง 
ที่ด าเนินการไปแล้ว 

 

มีการเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย
และกิจกรรม 
ใน ๒ หรือ 3 มิติ  

มีการเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย
และกิจกรรม 
ใน 1 มิติ  

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

   

๙) องค์กรมกีารถอด 
องค์ความรู้จากการ

-มีการถอดองค์
ความรู้จากการ

-มีการถอด 
องค์ความรู้จากการ

ไม่มีการ
ถอด 

   



 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมเพ่ือเผยแพร่ 
และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอ่ืน ๆ ได้ 

ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมทุกกิจกรรม 

-สามารถเป็น 
แหล่งเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมบางกิจกรรม 

-สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กร
อ่ืนได้ 

องค์ความรู้ 
 

รวมคะแนน       

ค าอธิบายเพิ่มเติมการประเมินองค์กรคุณธรรม 
ข้อ 1) และ ข้อ 2) จ านวนสมาชิกในองค์กร 20.00 – 49.99% หรือ 50.00% คิดจากจ านวนสมาชิกทุกคนในองค์กร เป็นฐานการคิด 100% 
ข้อ 4) และ ข้อ 7) ผลส าเร็จของแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร 20.00 – 49.99% หรือ 50.00% หรือ 60.00 - 79.99% หรือ 80.00% 
  คิดจากจ านวนกิจกรรมในแผนฯ ทั้งหมด เป็นฐานการคิด 100% 

 


