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

 
๑. เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อ 
สังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กร มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม ท่ีดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน 
กิจการเนื่องจากสมาชิก ขององค์กรมีคุณธรรมมากขึ้น 
๒. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม 
         ๑) ความหมาย องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานท่ีผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดง 
เจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรท่ีมีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม  
โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วม 
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับ ประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม 
          ๒) ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
          ระดับท่ี ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรท่ีแสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม โดย 
มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดำเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกล 
ผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปล่ียนแปลง 
เชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมท่ีลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 
          ระดับท่ี ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมท่ีมีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมท่ีได้ 
มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรท่ีเอื้อต่อการพัฒนา องค์กรคุณธรรม 
และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของ 
คนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มข้ึน ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม จะเกิดการ 
พัฒนาท่ีต่อเนื่องกิดความยั่งยืนได้ 
           ระดับท่ี ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมท่ีดำเนินการประสบความสำเร็จ ท้ังใน 
กระบวนการพฒันาและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุของค์กรมี 
คุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ 
        ๓) ประเภทขององค์กร สามารถแบ่งกลุ่มประเภทหน่วยงาน องค์กรตามลักษณะของกลไกประชารัฐ          
กลุ่มองค์กรภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ มหาชน และองค์กรใน 



กำกับของรัฐ เป็นต้น กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน สถานประกอบการธนาคาร          
เป็นต้น กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน เช่น องค์กรชุมชน กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ องค์กร พัฒนาเอกชนและ
องค์กรสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น 
๓. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา          
ภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักการดังนี้ 
          ๑) ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจสำคัญท่ีสุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นต้ังใจมีเป้าหมายเดียวกัน 
ของผู้นำและสมาชิกขององค์กรหากทำโดยถูกบังคับหรือทำตามกระแสนโยบายไม่ต้ังใจจริง จะไม่เกิดผลหรือไม่
ยั่งยืน 
          ๒) ทำแบบองค์รวมต้องทำพร้อมกันท้ังระบบทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสานสอดแทรกไปกับการ  
บริหารและการทำงานปกติขององค์กรโดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเด่ียว ๆ ท่ีขาดความ 
เช่ือมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร 
          ๓) ทำตามหลักความจริง ต้องทำจากสภาพความจริงขององค์กรโดยมีการศึกษาปัญหาและต้นทุน 
ความดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาท่ีจุดเล็กก่อน ทำให้ง่ายไม่ติดยึดตำรา 
การเรียนรู้จากท่ีอื่น เป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน 
         ๔) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสำคัญของการส่งเสริม 
คุณธรรมคือการทำให้คนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้น จึงต้องให้ทุกคนเป็นพลังร่วมกัน
ขับเคล่ือน 
         ๕) ทำความดีเพื่อสร้างความดีต้ังใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรท่ีดี สร้างคนดีเพื่อสังคมดี 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น 
๔. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ต้องดำเนินการตามหลักการท้ัง ๕ ข้อตาม ๙ ข้ันตอนดังนี้. 
         ๑) ทำให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพาะผู้นำองค์กรว่าต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะร่วมกันสร้าง 
องค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
         ๒) ค้นหาความจริงขององค์กร โดยสำรวจวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรท่ีพึงประสงค์และ 
ไม่พึงประสงค์ และปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและคนในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และค้นหาต้นทุนความดีหรือต้นทุนท่ี 
เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา 
         ๓) ต้ังเป้าหมายการเปล่ียนแปลงร่วมกัน เพื่อค้นพบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และพฤติกรรมท่ีไม่พึง 
ประสงค์หรือ “ปัญหาท่ีอยากแก้ความดีท่ีอยากทำ” แล้วให้กำหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กรทำให ้        
ทุกคนเข้าใจคุณธรรมเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงตรงกัน 
         ๔) กำหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน จัดให้มีแผนปฏิบัติการ วิธีสำคัญในการด าเนินการ 
กำหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนแต่ละกิจกรรมรวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  



และอาจจัดทำข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร 
         ๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเป้าหมายคือการเปล่ียนแปลงท่ีคนจึงต้องลง 
มือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
         ๖) ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้ต้องจัดให้มีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ 
เสียเพื่อค้นหา เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัยของความสำเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสกัดเป็นความรู้ ขององค์กร  
มีการจัดระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการวัดตาม ตัวชี้วัดเชิง 
ปริมาณ โดยไม่ให้ความ สำคัญกับการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงของคน การจัดการความรู้จะ นำไปสู่การ 
พัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม 
          ๗) สร้างกิจกรรมช่ืนชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเห็นผลการเปล่ียนแปลงช้าจึงต้องมี 
กระบวนการ ให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องทำให้คนเห็นผลสำเร็จท่ีเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
         ๘) สร้างเครือข่ายคุณธรรม งานท่ียากต้องการพลังของเครือข่ายในการขับเคล่ือนต้อง เช่ือมโยงกันเป็น  
เครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพื่อให้กำลังใจ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนานโยบายร่วมกัน เช่น เครือข่ายโรงเรียน 
คุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรม 
         ๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกการประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ี 
เกิดขึ้น ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรู้ท่ีจะนำไปยกระดับขยายผล หรือรู้ปัญหา อุปสรรคและนำไปสู่การ 
แก้ไข โดยมีท้ังการประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก รวมท้ังเปิดเผยผลการประเมิน 
แก่สมาชิกขององค์กรและต่อสาธารณะ 
๕. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลท่ีดีต้องเลือกประเด็นคุณธรรม 
ท่ีสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของคนในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทำโพลและ 
ประเมินวิเคราะห์สถานการคุณธรรม จากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
แห่งชาติได้เลือกคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมสำคัญท่ีจะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรม แห่งชาติพอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบ 
ทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่าง รอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียน 
ตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงวินัย หมายถึง การยึด 
มั่นและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน ท้ังวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม  
ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมายสุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึด 
มั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้องความเป็น ธรรมท้ังปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซือ่ตรงแล้ว  
ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำท่ีไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นท่ีจะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหายจิตอาสา  
หมายถึง การเป็นผู้ท่ีใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีมิใช่หน้าท่ีของตน ด้วย 
ความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทนทำความดี 



เพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ท้ังนี้ คุณธรรมแต่ละด้านจะเช่ือมโยงไปสู่ 
คุณธรรม ด้านอื่นๆ การส่งเสริมคุณธรรมท้ัง ๔ ด้านนี้ จึงไม่เป็นการบังคับ องค์กรควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดท่ี 
เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 
๖. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์
มากมายหลายระดับ ดังนี้ 
          ๑. ระดับบุคคลและครอบครัว เมื่อสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตมากขึ้น 
ย่อมส่งผลดีต่อคนนั้นเป็นคนดี ความสัมพันธ์และการยอมรับจากคนอื่นมากขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และส่งผลต่อครอบครัวดีข้ึนเป็นครอบครัวอบอุ่น  
เข้มแข็ง 
         ๒. ระดับองค์กรเมื่อองค์กรมีการบริหารท่ีมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีสมาชิกท่ีมีคุณธรรม จะทำให้ 
องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่าเพิ่มในการดำเนินกิจการ คุณภาพการทำงานของ 
สมาชิกดีขึ้นทำให้ประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มขึ้น ต้นทุนน้อยลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
         ๓. ระดับชาติประเทศมีองค์กรคุณธรรม ท่ีมีบทบาทและความสามารถในการสร้างคนดีให้กับสังคม  
มากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยได้รับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์สันติ 
สุขเป็น สังคมคุณธรรม และยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น 
         ๔. ระดับนานาชาติประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ท่ีดีและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ กับ 
นานาชาติเพิ่มขึ้น 
๗. บทบาทขององค์กรคุณธรรม แม้หัวใจความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม คือ“การระเบิดจาก ข้างใน” 
ของแต่ละองค์กร แต่การมีองค์กรภายนอกเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม เป็นเรื่องท่ีดีจะช่วย
ใหเ้กิดผลดี และขยายผลกว้างขวาง ควรมีบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าการส่ังการหรือไปทำแทน โดบทบาท
ขององค์กรผู้ส่งเสริมท่ีสำคัญมีดังนี้ 
       ๑) สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้และการจัดการความรู้และการเรียนรู้ 
       ๒) สนับสนุนการเช่ือมโยงประสานงานขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
       ๓) สนับสนุนกำลังใจการช่ืนชมยกย่อง การให้รางวัล 
       ๔) สนับสนุนงบประมาณและเอื้ออำนวยการดำเนินงาน 
       ๕) สนับสนุนการพัฒนานโยบายและการแก้ปัญหาของระบบราชการเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
 
 
 
 



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

 

โครงการ/กิจกรรม ภาพกิจกรรม 

- การประกาศเจตนาการ
บริหารด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต  และการประกาศ
นโยบาย คุณธรรมและความ
โปร่งใส  ในการดำเนินงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน               
เรณูนครวิทยานุกูล 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียน โดยสภา
นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ดำเนินการเลือกตั้ง เป็นการปู
พื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้น
และรู้จักปฏิบัติตน. ให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิต
ตามหลักประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ภาพกิจกรรม 

- กิจกรรมเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้
หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
และวินัยนักเรียน เพื่อส่งเสริม
ความมคุีณธรรม ไม่ปฏิบัติผิด
กฎระเบียบของโรงเรียน          
การรักษาระเบียบวินัยของ
โรงเรียน การฝึกสมาธิ เป็นคน
ดีของพ่อแม่ ครู โรงเรียน 
ชุมชนและสังคมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ภาพกิจกรรม 

- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ
วินัย มีความอดทน มีความ
ตรงต่อเวลา รู้จักแก้ปัญหา   
บูรณาการให้เข้ากับชีวิตจริง
โดยการให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมซึ่งได้รับประสบการณ์
ตรง สามารถนำไปปรับ ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้ 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมค่ายสภานักเรียน 
เพื่อเรียนรู้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักการทำงานร่วมกัน
เป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จัก
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง
มีความ รับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ภาพกิจกรรม 

- กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม เพื่อให้นักเรียน
แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.3 
เพื่อสร้างความสามัคคีอันดีต่อ
บ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรม
ท่ีปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมส่งเสริมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำความดี ด้วยการทำบุญตัก
บาตรร่วมกันในวันสำคัญของ
วัฒนธรรมเรณูนคร “วันผู้ไทย
โลก” 
 

  

 

 

 

 

 

 


