
๑ 
 

 
การประเมินองค์กร

คุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 
หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 

ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 
การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ – ๓) 
การประเมินกระบวนการพัฒนาองค์กร 

๑)  ๑) องค์กรมีการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ขับเคลื่อนหน่วยงาน        
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร 
ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% 
ขึ้นไป ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกัน     
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกัน    เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กร ที่ร่วมกัน 
ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์
อักษรน้อยกว่า ๕๐.๐๐% 

๒ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๑    
สรุปได้ดังนี้    (หลักฐานข้อที่ ๑)         
๑)รายชื่อบุคลากรรับทราบประกาศ
เจตนารมณ์ของสำนักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ จำนวน ๑๓๖ คน (จาก ๑๓๖ คน)   
คิดเป็น ๑๐๐ % 
 

 

๒) องค์กรมีการกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายและ
กำหนด “ปัญหาทีอ่ยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ”      
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม      
๔ ประการ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา   
 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
๘๐.๐๐% ขึ้นไป 
ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๓ เรื่อง 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
๕๐.๐๐ - ๗๙.๙๙% 
ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
จำนวน ๒ เรื่อง 

ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กร ที่ร่วมกัน 
กำหนดคุณธรรม
เป้าหมาย น้อยกว่า 
๕๐.๐๐% 

๒ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๒    
สรุปได้ดังนี้   (หลักฐานข้อที่ ๒)        
รายละเอียดกิจกรรม ๔ กิจกรรม 
คุณธรรมเป้าหมาย:พอเพียง 
กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การรณรงค์

ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานที่ทำงาน ให้
ใช้ถุงผ้าหรือแก้วน้ำส่วนตัวแทน
ถุงพลาสติกหรือแก้วน้ำพลาสติกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      

คุณธรรมเป้าหมาย: วินัย   
กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการ
คัดเลือกบุคลากรที่กระทำความดีจนเป็น
แบบอย่างที่ดีขององค์กร โดยมีรอบการ
คัดเลือก ๒ เดือน ต่อหนึ่งครั้ง 

 

แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงาน สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  (อยู่ในระดับที่ ๓) 

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
เอกสารหมายเลขท่ี ๒ 



๒ 
 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

คุณธรรมเป้าหมาย: สุจริต    
กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

คุณธรรมเป้าหมาย: จิตอาสา 
กิจกรรมที่ ๔ โครงการ: วันอนุรักษ์มรดกไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๕   
 กิจกรรม: รณรงค์ดูแลรักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ : ทำความสะอาด
โบราณสถาน วัดราชาธิวาสวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  

๓) องค์กรมีการจัดทำแผน
ส่งเสริมคุณธรรมอย่างมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
องค์กร ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 

- มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร
แบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายในองค์กร 

- มีการมอบหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบการ
ดำเนินงาน 

- มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร
แบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายในองค์กร 

- มีการมอบหมาย
บุคลากรรับผิดชอบ   
การดำเนินงาน 

ไม่มีการจัดทำแผน
ส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กร 

๒ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๓    
สรุปได้ดังนี้ (หลักฐานข้อที่ ๓)          
แผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรม
เป้าหมาย ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา) ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
และมีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
การดำเนินการ 
 

 

 

 

 

 



๓ 
 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม (ข้อ ๑ – ๖) 
การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน 

  

๔) องค์กรมีผลสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว้ 

การดำเนินการตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กำหนด
ไว้ มีผลสำเร็จตั้งแต่ 
๖๐.๐๐% ขึ้นไป 
และเป็นไปตาม
เป้าหมายของ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 

การดำเนินการตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรม           
ที่กำหนดไว้             
มีผลสำเร็จตั้งแต่ 
๔๐.๐๐ - ๕๙.๙๙% 
และเป็นไปตาม
เป้าหมายของ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 

การดำเนินการตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม         
ที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จ
น้อยกว่า ๔๐.๐๐ %  

 

๒ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๕    
สรุปได้ดังนี้           
(หลักฐานข้อที่ ๔) 
รายงานผลสำเร็จของโครงการ  
กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การรณรงค์

ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานที่ทำงาน ให้
ใช้ถุงผ้าหรือแก้วน้ำส่วนตัวแทน
ถุงพลาสติกหรือแก้วน้ำพลาสติกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      

กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการ
คัดเลือกบุคลากรที่กระทำความดีจนเป็น
แบบอย่างที่ดีขององค์กร โดยมีรอบการ
คัดเลือก ๒ เดือน ต่อหนึ่งครั้ง 

กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมที่ ๔ โครงการ: วันอนุรักษ์มรดกไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๕   
 กิจกรรม: รณรงค์ดูแลรักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ : ทำความสะอาด
โบราณสถาน วัดราชาธิวาสวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  

 

 



๔ 
 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

๕) องค์กรมีการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จเพื่อ
ทบทวน ปรับปรุง           
แผนส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กรให้มีคุณภาพและ
บรรลุคุณธรรมเป้าหมาย     
ที่กำหนด 

- มีการประเมินและ
รายงานผลสำเร็จ
ของแผน               
- มีการทบทวน 
ปรับปรุง แผน
ส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กรที่มี
คุณภาพ 

มีการประเมินและ
รายงานผลสำเร็จ
ของแผน 

 

ไม่มีการติดตาม
ประเมินผล 

๑ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๕    
สรุปได้ดังนี้         
(หลักฐานข้อที่ ๕)   
กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การรณรงค์

ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานที่ทำงาน ให้
ใช้ถุงผ้าหรือแก้วน้ำส่วนตัวแทน
ถุงพลาสติกหรือแก้วน้ำพลาสติกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      

กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการ
คัดเลือกบุคลากรที่กระทำความดีจนเป็น
แบบอย่างที่ดีขององค์กร โดยมีรอบการ
คัดเลือก ๒ เดือน ต่อหนึ่งครั้ง 

กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมที่ ๔ โครงการ: วันอนุรักษ์มรดกไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๕   
 กิจกรรม: รณรงค์ดูแลรักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ : ทำความสะอาด
โบราณสถาน วัดราชาธิวาสวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 



๕ 
 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

๖) องค์กรมีการยกย่อง    
เชิดชู บุคลากรที่ทำความดี
จนเป็นแบบอย่างได้และ
หรือหน่วยงานที่มีโครงการ
ดีเด่นในการส่งเสริม
คุณธรรม เป้าหมายตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว้ 

- มีการประกาศยก
ย่อง เชิดชูบุคลากร
ที่ทำความดี จนเป็น
แบบอย่างได้            
- มีการประกาศยก
ย่องเชิดชู
หน่วยงานภายใน
หรือภายนอก ที่มี
การส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมายจนเป็น
แบบอย่าง 

มีการประกาศยก
ย่อง เชิดชูบุคลากรที่
ทำความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 

ไม่มีการประกาศ ยก
ย่อง เชิดชูบุคลากรที่ทำ   
ความดี 

๑ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๖   
สรุปได้ดังนี้   (หลักฐานข้อที่ ๖) 
        
           การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่กระทำความ
ดีจนเป็นแบบอย่างได้ โดยมีผู้ได้ได้รับการ
คัดเลือกในรอบ เดือนมีนาคม -เมษายน 
๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายชนาธิป 
นันทชัยบัญชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ ๑ – ๙) 
การประเมินกระบวนการ การดำเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

  

๗) องค์กรมีผลสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรม  ที่
กำหนดไว้เพ่ิมมากข้ึน และ
พฤติกรรมของคนในองค์กร      
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

- มีผลสำเร็จของ         
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กำหนด
ไว้ ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% 
ขึ้นไป และเป็นไป
ตามเป้าหมายของ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
- คนในองค์กรมี
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนตาม
คุณธรรมเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีผลสำเร็จของการ
ดำเนินการตาม        
แผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว้ 
มีผลสำเร็จตั้งแต่ 
๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙% 
และเป็นไปตาม
เป้าหมายของ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 

การดำเนินการตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม         
ที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จ
น้อยกว่า ๗๐.๐๐ %  

 

๑ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๗   
สรุปได้ดังนี้           
(หลักฐานข้อที่ ๗) 
รายงานผลสำเร็จของโครงการ  
กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การรณรงค์

ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานที่ทำงาน ให้
ใช้ถุงผ้าหรือแก้วน้ำส่วนตัวแทน
ถุงพลาสติกหรือแก้วน้ำพลาสติกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      

กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการ
คัดเลือกบุคลากรที่กระทำความดีจนเป็น
แบบอย่างที่ดีขององค์กร โดยมีรอบการ
คัดเลือก ๒ เดือน ต่อหนึ่งครั้ง 

กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมที่ ๔ โครงการ: วันอนุรักษ์มรดกไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๕   
 กิจกรรม: รณรงค์ดูแลรักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ : ทำความสะอาด
โบราณสถาน วัดราชาธิวาสวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  

 

 



๗ 
 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

๘) องค์กรมีการจัดกิจกรรม          
ใน ๓ มิติ ได้แก่ การยึดมั่น
ในหลักธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรม  
ที่เพ่ิมเติมจากแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว้ 

มีการจัดกิจกรรม      
ครบทั้ง ๓ มิติ 

มีการจัดกิจกรรม 
จำนวน ๒ มิติ 

มีการจัดกิจกรรม น้อย
กว่า ๒ มิติ 

๒ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๘   
สรุปได้ดังนี้ (หลักฐานข้อที่ ๘) 

การประเมินและรายงานผลสำเร็จของแผน
กิจกรรม ครบทั้ง ๒ มิติ 
           จำนวน ๓ กิจกรรม     
มิตทิี่ ๑ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
    ๑)กิจกรรมที่ ๑ การทำบุญสำนัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนื่องในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ 
มิตทิี่ ๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒) กิจกรรม สนับสนุนการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า 
มิตทิี่ ๓ วิถีวัฒนธรรม 
     ๓) รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามแนวชีวิตวิถีไทย
วิถีใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
    ๔) กิจกรรมสรงน้ำพระบรมธาตุและ
เทวดานพเคราะห์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



๘ 
 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง/ภาพประกอบการประเมิน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน ๒ ๑ ๐ 

๙) องค์กรมีความรู้จากการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 
เพ่ือเผยแพร่และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืน ๆ 
ได้ 

องค์กรมีองค์
ความรู้จากการเป็น
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ   ที่
สามารถให้
หน่วยงานอื่น ๆ 
เข้ามาศึกษา ดูงาน 
หรือไปเผยแพร่
ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ         
ไม่น้อยกว่า ๕ ครัง้ ต่อป ี

องค์กรมีองค์ความรู้
จากการเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ    
ที่สามารถให้
หน่วยงานอื่น ๆ เข้า
มาศึกษา ดูงาน หรือ
ไปเผยแพร่ผลงาน
ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ          
ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
ต่อปี 

องค์กรไม่ได้ให้
หน่วยงานอื่นเข้ามา
ศึกษาดูงาน หรือไม่
เผยแพร่ผลงานให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

๒ หลักฐานการดำเนินงานในประเด็นที่ ๙   
สรุปได้ดังนี้           
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….          
มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดทำองค์กร
คุณธรรมของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ขัน้ตอน ให้กับ
สำนัก/กอง/ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กรมศิลปากร รวมจำนวน ๒๕ หน่วยงาน 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากร 
(www.finearts.go.th)และเว็บไซต์ของ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(www.finearts.go.th/thailandmuseum) 
 

 

รวมคะแนน    ๑๕   

 
......................................................................................................................................................................................................... 

 


