


โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 

๑. ความเป็นมา 
  รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นแผนการ
พัฒนาประเทศที่มีกรอบและแนวทางพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย  
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทย
ทุกมิติให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) อันเป็นแผน
ส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้คนไทยได้ตระหนักในความส าคัญ
ของชาติยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงคู่สังคมไทย 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เกิดสังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดล
ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
อีกทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” ด้วยการบูรณาการ 
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังไดใ้ห้นโยบายวา่กระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงที่ปลอดจากการทุจริตเป็นกระทรวงแรก 
ภายใต้นโยบาย “กระทรวงการคลัง : โปร่งใส ไร้ทุจริต” โดยให้ทุกส่วนราชการสร้างความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสรรพสามิตจึงได้ด าเนินโครงการกรมสรรพสามิต
คุณธรรมเพื่อสนองตอบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นกระทรวงแห่งคุณธรรม 
 

    ส่วนวินัยและจริยธรรม ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งท าหน้าที่ เป็นกลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างองค์กรให้มีคุณธรรมเป็นรากฐานนั้น จ าเป็นต้องบูรณาการ         
ความร่วมมือจากสมาชิกขององค์กร โดยแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นร่วมกันที่จะด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการด ารงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรมให้กับหน่วยงานอื่น ๆ จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส” ขึ้น 
เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานใน
สังกัดกรมสรรพสามิตมีการวัดระดับองค์กรคุณธรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรมตามที่คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม  ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ก าหนด 
 
 



๒ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดีและเก่ง โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็นธรรม 
   ๒ . เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรอยู่ในระดับองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ โดยก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการด าเนิน
กิจกรรมใน ๓ มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรม อีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีความรู้จากการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเพื่อเผยแพร่ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้ 
   ๓. เพ่ือให้การขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต น าไปสู่     
การยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
 
๓. ความหมาย ระดับขององค์กรคุณธรรม ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 

   ๓.๑ ความหมาย 
        องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กรแสดง
เจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการ
ด ารงชีวิตตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กร
คุณธรรม 

   ๓.๒ ระดับขององค์กรคุณธรรม 
           ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการก าหนดคุณธรรมเป้าหมายและก าหนด “ปัญหาที่ 
อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต และมี       
การจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่
ก าหนด 
           ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรที่มีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่ก าหนดไว้ มีการติดตามประเมินผลส าเร็จเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด และมีการยกย่องเชิดชู บุคลากรที่ท าความดี 
จนเป็นแบบอย่างได้และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 



๓ 
 

           ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรที่มีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก าหนดไว้เพ่ิมมากขึ้นและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง         
มีการจัดกิจกรรมใน ๓ มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิถีวัฒนธรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก าหนดไว้ และมีองค์ความรู้การด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้ 

   ๓.๓ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
       คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอและจังหวัดคุณธรรมซึ่งได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  กรมการศาสนา ได้ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์        
การประเมินองค์กรคุณธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 

      ตัวชี้วัดการประเมินองค์กรคุณธรรม 
      การวัดองค์กรคุณธรรมเป็นกระบวนการส าคัญที่เน้นการใช้เครื่องมือให้แต่ละองค์กร

ส ารวจความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการวัดเทียบกับตนเองก่อน
และหลังด าเนินการ และเทียบกับมาตรฐานกลางที่ก าหนดเพื่อยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น อีกทั้งต้องพิจารณาใน
มิติของความสุขของผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรม แม้ผลการแก้ปัญหายังไม่เกิดแก่คนท าดีมีมากขึ้นก็คือเป็น
การลดปัญหาคุณธรรมไปได้ องค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองคก์รคุณธรรม แบ่งเป็น ๙ ตัวชีว้ดั 
๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ดังนี้ 

 

การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

2 1 0 
ประเมินระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ 1-3) 
การประเมินกระบวนการพัฒนาองค์กร 
๑) องค์กรมีการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรตั้งแต่ ๘๐.๐๐%  
ขึ้นไปประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

ผู้บริหารและสมาชิก 
ในองค์กรตั้งแต่ ๕๐.๐๐ 
- ๗๙.๙๙% ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ผู้บริหารและสมาชิก 
ในองค์กรที่ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์
เป็นลายลักษณ์อักษร
น้อยกว่า ๕๐.๐๐% 

๒) องค์กรมีการก าหนดคุณธรรม
เป้าหมายและก าหนด “ปัญหาที่
อยากแก”้ และ“ความดีที่อยาก
ท า” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต     
จิตอาสา 

ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรตั้งแต่ ๘๐.๐๐%    
ขึ้นไปร่วมกันก าหนด
คุณธรรมเป้าหมายอย่าง
น้อย ๓ เรื่อง 

ผู้บริหารและสมาชิก 
ในองค์กรตั้งแต่ ๕๐.๐๐ 
- ๗๙.๙๙% ร่วมกัน
ก าหนดคุณธรรม
เป้าหมายจ านวน ๒ เรื่อง 

ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรที่ร่วมก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
น้อยกว่า ๕๐.๐๐% 



๔ 
 

การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

2 1 0 
ประเมินระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ 1-3) 
การประเมินกระบวนการพัฒนาองค์กร 
๓) องค์กรมีการจัดท าแผน
ส่งเสริมคุณธรรม อย่างมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรในองค์กรที่
สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
 
 

- มีแผนส่งเสริมคุณธรรมของ  
องค์กรแบบมีส่วนร่วมจาก  
ทุกฝ่ายในองค์กร มีการ
มอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบการด าเนินงาน 

- มีแผนส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กรแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่าย ใน
องค์กร 
- มีการมอบหมาย 
  บุคลากรรับผิดชอบ 
  การด าเนินงาน 

ไม่มีการจัดท าแผน
ส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กร 

ประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (ข้อ 1-6) 
การประเมินกระบวนการและการด าเนินงานตามแผน 
๔) องค์กรมีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้ 

การด าเนินการ 
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่
ก าหนดไว้มีผลส าเร็จตั้งแต่ 
๖๐.๐๐% ขึ้นไปและเป็นไป
ตามเป้าหมายของกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 

การด าเนินการ 
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้มี
ผลส าเร็จตั้งแต่ ๔๐.๐๐ - 
๕๙.๙๙% และเป็นไป
ตามเป้าหมายของ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

การด าเนินการ 
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้
มีผลส าเร็จน้อยกว่า 
๔๐.๐๐% 

๕) องค์กรมีการติดตาม
ประเมินผลส าเร็จ เพ่ือทบทวน 
ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุ
คุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด 

- มีการประเมินและรายงาน   
  ผลส าเร็จของแผน 
- มีการทบทวนปรับปรุงแผน 
  ส่งเสริมคุณธรรมของ   
  องค์กรที่มีคุณภาพ 

มีการประเมินและ
รายงานผลส าเร็จ 
ของแผน 

ไม่มีการติดตาม
ประเมินผล 

๖) องค์กรมีกระบวนการยกย่อง  
เชิดชู บุคลากรที่ท าความดี 
จนเป็นแบบอย่างได้ และ 
หรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่น  
ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม  
ที่ก าหนดไว้ 

- มีการประกาศยกย่องเชิดชู 
  บุคลากรที่ท าความดีจน 
  เป็นแบบอย่างได้ 
- มีการประกาศยกย่องเชิดชู 
  หน่วยงานภายในหรือ   
  ภายนอกที่มีการส่งเสริม 
  คุณธรรมเป้าหมาย 
  จนเป็นแบบอย่าง 

มีการประกาศยกย่อง
เชิดชูบุคลากรที่ท าความ
ดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

ไม่มีการประกาศ 
ยกย่องเชิดชูบุคลากร
ที่ท าความดี 

 



๕ 
 

การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

2 1 0 
ประเมินระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ 1-9) 
การประเมินกระบวนการ การด าเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
๗) องค์กรมีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้เพ่ิมมากขึ้น  
และพฤติกรรมของคนในองค์กร 
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

- มีผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ 
๘๐.๐๐% ขึ้นไป และเป็นไป
ตามเป้าหมาย  ของกิจกรรม
ที่ก าหนดไว้ 
- คนในองค์กรมีพฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน
ตามคุณธรรมเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

มีผลส าเร็จของ 
การด าเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
ก าหนดตั้งแต่ ๗๐.๐๐ - 
๗๙.๙๙% และเป็นไปตาม
เป้าหมายของกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 

การด าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้
มีผลส าเร็จน้อยกว่า 
๗๐.๐๐% 

๘) องค์กรมีการจัดกิจกรรม  
ใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่น 
ในหลักธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่
เพ่ิมเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่ก าหนดไว้ 

มีการจัดกิจกรรม 
ครบทั้ง ๓ มิติ 

มีการจัดกิจกรรม จ านวน 
๒ มิต ิ

มีการจัดกิจกรรม
น้อยกว่า ๒ มิติ 

๙) องค์กรมีองค์ความรู้จาก 
การด าเนินงาน องค์กรคุณธรรม  
เพ่ือเผยแพร่และสามารถ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยาย
ผลไปสู่องค์กรอ่ืน ๆ ได้ 

องค์กรมีองค์ความรู้จาก 
การเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบที่สามารถให้
หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามา
ศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อไป 

องค์กรมีองค์ความรู้จาก
การเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบที่สามารถให้
หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามา
ศึกษาดูงานหรือไป
เผยแพร่ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อย
กว่า ๓ ครั้งต่อไป 

องค์กรไม่ได้ให้
หน่วยงานอื่นเข้ามา
ศึกษาดูงานหรือไป
เผยแพร่ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

 
เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ 

         ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  
   ด าเนินการข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อ ไม่น้อยกว่าข้อละ ๑ คะแนน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน 
และต้องมีองค์กรในสังกัดที่ประเมินได้ในระดับ “ส่งเสริมคุณธรรม” จ านวนไม่น้อยกว่า ๘๐%  
 



๖ 
 
   ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม  
   ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับที่ ๑ และด าเนินการข้อ ๔ – ๖ ทุกข้อ ไม่น้อยกว่าข้อละ ๑ 
คะแนน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน โดยมีผลรวมคะแนนข้อ ๑ - ๖ ไม้น้อยกว่า ๘ คะแนน และต้องมี
องค์กรในสังกัดที่ประเมินได้ในระดับ “คุณธรรม” จ านวนไม่น้อยกว่า ๗๐%  
   ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
     ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ และด าเนินการข้อ ๗ - ๙ ทุกข้อ ไม่น้อยกว่า 
ข้อละ ๑ คะแนน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน โดยมีผลรวมคะแนนข้อ ๑ - ๙ ไม่น้อยกว่า ๑๒ คะแนน 
และต้องมีองค์กรในสังกัดที่ประเมินได้ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” จ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐%  

 
๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

๔.๑ การด าเนินงานระดับกรม 
(๑) กรมก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมตามที่คณะอนุกรรมการ
ด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม ก าหนด  

(๒) กรมมีหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้ส านักงานสรรพสามิตภาคทราบและ
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 

(๓) กรมก าหนดการติดตาม ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานของส านักงาน
สรรพสามิตภาค โดยพิจารณาจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมที่
ก าหนด 

(๔) กรมรวบรวมรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานของส านักงานสรรพสามิตภาคเพ่ือ
ประเมินตนเองในภาพรวมของกรมสรรพสามิตตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม แล้วรายงานผลการประเมิน
ให้ผู้บริหารทราบและส่งผลการประเมินพร้อมหลักฐานอ้างอิงให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงการคลัง  

(๕) กรมทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามที่คณะอนุกรรมการด้านการประเมิน
ชุมชน องค์กร อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม ก าหนด 

 

๔.๒ การด าเนินงานของส านักงานสรรพสามติภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
(๑) เมื่อกรมมีหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้ส านักงานสรรพสามิตภาคทราบ      

ให้ส านักงานสรรพสามิตภาคด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมที่ก าหนด 
(๒) ส านักงานสรรพสามิตภาคแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่

อยู่ในความรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมที่ก าหนด  โดย
ก าหนดเวลาให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่รายงานผลการด าเนินงานโดยประเมินตนเองตามแบบ ๑ พร้อม
หลักฐานอ้างอิง    



๗ 
 
(๓) ส านักงานสรรพสามิตภาครายงานผลการด าเนินงานโดยประเมินตนเองตามแบบ ๒ 

พร้อมหลักฐานอ้างอิง 
(๔) ส านักงานสรรพสามิตภาคประเมินตนเองในภาพรวมของส านักงานสรรพสามิตภาค

และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแบบ ๓ พร้อมหลักฐานอ้างอิง โดยจัดส่ง          
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันท่ี ๑ มิถุนายนของปีงบประมาณหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

๔.๓ หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
      ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรมนั้น ขอน้อมน าหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักการ ดังนี้ 
 

(๑) ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจส าคัญที่สุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นตั้งใจ มี
เป้าหมายเดียวกันของผู้น าและสมาชิกขององค์กร หากท าโดยถูกบังคับหรือท าตามกระแสนโยบายไม่ตั้งใจ
จริงจะไม่เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน 

(๒) ท าแบบองค์รวม ต้องท าพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสาน
สอดแทรก ไปกับการบริหารและการท างานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรม
เดี่ยว ๆ ที่ขาดความเชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร 

(๓) ท าตามหลักความจริง ต้องท าจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษาปัญหา
และต้นทุนความดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือท าตามล าดับชั้น แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อน ท าให้ง่ายไม่
ติดยึดต ารา การเรียนรู้จากที่อื่นเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน 

(๔) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายส าคัญ
ของการส่งเสริมคุณธรรมคือการท าให้คนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงต้องให้
ทุกคนเป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อน 

(๕) ท าความดีเพ่ือความดี ตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ด ีสร้างคนดีเพื่อ
สังคมดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น 

 

๔.๔ กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
 การพัฒนาองค์กรไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” ต้องด าเนินการตามหลักการทั้ง ๕ ข้อ        

ตาม ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
       (๑) ท าให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพาะผู้น าองค์กรว่าต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนวา่
จะร่วมกันสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
      (๒) ค้นหาความจริงขององค์กร โดยส ารวจวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์และปัญหาที่ต้องการแก้ไขและคนในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และค้นหาต้นทุนความ
ดีหรือต้นทุนที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา 
      (๓) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพ่ือค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือ “ปัญหาทีอยากแก้ ความดีที่อยากท า” แล้วให้ก าหนดคุณธรรมหลักร่วมกัน
ขององค์กร ท าให้ทุกคนเข้าใจคุณธรรมเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน 



๘ 
    
      (๔) ก าหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน จัดให้มีแผนปฏิบัติการ วิธีการส าคัญ    
ในการด าเนินการและก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ละกิจกรรม รวมถึงแนวทางการท างานร่วมกันของ    
ฝ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และอาจจัดท าเป็นข้อตกลงของคนในองค์กร 

    (๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่
คนจึงต้องลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

    (๖) ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความรู้ ต้องจัดให้มีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ
ของผุ้มีส่วนได้เสียเพ่ือค้นหา เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัยของความส าเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสกัดเป็น
ความรู้ขององค์กร มีการจัดระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานมากวา่การ
วัดตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของคน การจัดการ
ความรู้จะน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม 
       (๗) สร้างกิจกรรมชื่นชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงช้า 
จึงต้องมีกระบวนการให้ก าลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องท าให้คนเห็นผลส าเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 
     (๘) สร้างเครือข่ายคุณธรรม งานที่ยากต้องการพลังของเครือข่ายในการขับเคลื่อนต้อง
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพ่ือให้ก าลังใจ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนานโยบายร่วมกัน เช่น
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรมฯ 
     (๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกการประเมินเพ่ือให้เห็นผลลัพธ์    
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรู้ที่จะน าไปยกระดับขยายผล หรือรู้ปัญหา
อุปสรรคและน าไปสู่การแก้ไข โดยมีการประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก รวมทั้ง
เปิดเผยผลการประเมินแก่สมาชิกขององค์กรและต่อสาธารณะ 
 

๔.๕ คุณธรรมที่ควรส่งเสรมิในองค์กรคุณธรรม 
       การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลดีต้องเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการของคนในแต่ละองค์กร คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เลือกคุณธรรม พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมส าคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 

พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้
ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย 

สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง 
ความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่
ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะท าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

 



๙ 
 

จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดย
มิได้หวังผลตอบแทน ท าความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

 

ทั้งนี้ คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมด้านอื่น ๆ การส่งเสริมคุณธรรมทั้ง ๔
ด้านนี้ จึงไม่เป็นการบังคับ องค์กรควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 

 
๕. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
  แบบฟอร์มที ่๑   แบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
  แบบฟอร์มที ่๒   แบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานสรรพสามิตภาค 
  แบบฟอร์มที่ ๓   แบบรายงานผลการด าเนินงานของส านกังานสรรพสามิตภาคและส านักงาน 
         สรรพสามิตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  แบบฟอร์มที่ ๔  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสู่องค์กร 
     คุณธรรมและก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
  แบบฟอร์มที่ ๕ ประกาศเจตนารมณ์ 
  แบบฟอร์มที่ ๖ แผนส่งเสริมคุณธรรม  
 

  กรณีแบบฟอร์มที่ ๔ - ๖ เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งส านักงานสรรพสามิตภาคสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต       
เลือกเมนูเกี่ยวกับกรม ไปที่การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัย และเลือกเมนูโครงการพัฒนา
องค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ 
 

๗. การสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
  ๗.๑ นางสาวธีรนุช  ยิ้มสว่าง นิติกรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  ๕๔๒๕๑๒ 
  ๗.๒ นายอรรถพล   ค าด้วง นักทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  ๕๔๒๕๒๖ 
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