
 

แบบตอบรับการเขารวมการประเมินองคกรคุณธรรม 
ตามเกณฑการประเมินชุมชน องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม 
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รายงานภาพกิจกรรมตามแผนสงเสริมคณุธรรม  
โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 

ปการศึกษา 2564 

 

 
 
 



รายงานภาพกิจกรรมตามแผนสงเสริมคณุธรรม ปการศกึษา 2564 
โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมนักเรียน 

 

 

 
 
 
 
 



 
โครงการสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

 

 

 
 
 
 
 



 
โครงการพฒันานักเรียนสูความเปนเลศิดานศิลปะและดนตร ี

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเด็กดีมเีงนิออม 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสงเสริมสภานกัเรียนและประชาธิปไตยฯ 

 
 

 

 



 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูดวยการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

โครงการรักษปาตนน้ําปากพนังอยางยั่งยืน 

 
 

 
 

 



 
 



 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 
 



 

 

โครงการสรางขวัญและกําลังใจ 

 

 



โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

1. ปรับปรุงหอพระ ลานสุนทรภู เสาธง 

 

 

 
 

 

 



2. ปรับปรุงลานเอนกประสงค สนามหนาเสาธง 

 

 

 
 

 



3. ปรับปรุงระบบน้ํา 

 

 
 

 

 



4. ปรับปรุงระบบไฟฟา 

 

 

 
 



5. ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน หองน้ําครู 

 

 

 



6. ปรับปรุงหลังคา ทาสี อาคารเรียน ราวบันได ทางเช่ือมอาคาร 

 

 

 

 



7. ปรับปรุงถนนภายใน และปายหนาโรงเรียน 

 

 
 

 

 



8. ปรับปรุงหองปฏิบัติการคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

 

 

 
 

 

 

 

 



9. ปรับปรุงมมุพักผอน ลานกิจกรรม  

 

 

 



 

 
10. ปรับปรุงบานพักครู 
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แผนสงเสริมคุณธรรม ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 145 หมู 12 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เปาหมาย

คุณธรรม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

(ใคร/จํานวน 

เทาไหร) 

วันท่ี/หรือ

ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 

ปญหาท่ีอยากแก  

1. พอเพียง 

 

สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียน 

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม นํา

หลักธรรมไปใชใน

การดําเนินชีวิต 

ตระหนักในการเปน

คนดีมีคุณธรรมนํา

ชีวิต มีความเอื้อ

อาทรกับผูอื่น 

 

 

 

 

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

28,000 / เงินอุดหนุน นางวรางค 

ราชนิยม 

นักเรียน ครูและ

บุคลากร 

1. มีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมท่ีนับถือ  

2. มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคท่ีดีและมี

พฤติกรรมเชิงบวกมาก

ข้ึน 
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เปาหมาย

คุณธรรม 

ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

(ใคร/จํานวน 

เทาไหร) 

วันท่ี/หรือ

ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 

2. สุจริต 

 

สงเสริมระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

ระบบดูแลชวยเหลือ

มีกระบวนการ 

วิธีการ และ

เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน

ตรวจสอบได  

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

22,400 / เงินอุดหนุน นางวรางค 

ราชนิยม 

1. นักเรียน ครูและ

บุคลากรอยูในสังคม

อยางมีความสุข  

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

ในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางเปน

ระบบ 

3. วินัย พัฒนานักเรียนสู

ความเปนเลิศดาน

ศิลปะและดนตรี 

นักเรียนไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะและดนตรี 

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

60,350 / เงินอุดหนุน นายภานุวัฒน 

ชะตาเลิศ 

1. มีผลงานทางศิลปะ

และดนตรีสู

สาธารณชน 

2. มีความสามารถใน

ดานการคิด การ

จัดการ และการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 
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เปาหมาย

คุณธรรม 

ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

(ใคร/จํานวน 

เทาไหร) 

วันท่ี/หรือ

ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 

4. จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร

จิตอาสาจราจร 

นักเรียนมีความรู

ความเขาใจวินัย

จราจร ปฏิบัติตาม

กฎจราจร และ

สามารถปฏิบัติงาน

จราจรเบ้ืองตนได  

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

1,200 / เงินอุดหนุน นายไกรทิพย 

จิตอารีย 

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจวินัยจราจร 

ปฏิบัติตามกฎจราจร 

และสามารถ

ปฏิบัติงานจราจร

เบ้ืองตนได 

ความดีท่ีอยากทํา  

1. พอเพียง เด็กดีมีเงินออม นักเรียน ครูและ

บุคลากรรูจักวาง

แผนการใชจายเงิน 

มีวินัยในการใชเงิน 

สงเสริมทักษะ

ความคิดสรางสรรค

ในการใชทรัพยากรท่ี

มีอยูอยางคุมคาและ

เกิดประโยชนสูงสุด 

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

4,000 / อุดหนุน นางเพ็ญนภา 

คูวิบูลยศิลป 

นักเรียน ครูและ

บุคลากร 

1. ตระหนักและเห็น

คุณคาของการออม  

2. มีวินัยในการใชเงิน 

3. มีความคิด

สรางสรรคในการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

คุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด 
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เปาหมาย

คุณธรรม 

ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

(ใคร/จํานวน 

เทาไหร) 

วันท่ี/หรือ

ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 

2. วินัย สงเสริมสภา

นักเรียนและ

ประชาธิปไตยฯ 

สงเสริมสนับสนุน

นักเรียนใหเปนผูนํา

ทํางานเพื่อสวนรวม 

มีความเขมแข็ง กลา

คิด กลาทํา กลา

แสดงออกในส่ิงท่ีดี  

มีจิตสาธารณะและ

เขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

30,000 / อุดหนุน นางสาวเฉลิม

ขวัญ กุศลสุข 

1. มีการทํางานอยาง

เปนระบบ 

2. มีความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ี เห็น

ประโยชนสวนรวม 

มากกวาสวนตน 

3. มีจิตสาธารณะและ

เขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. สุจริต พัฒนาศักยภาพครู

ดวยการสราง

ชุมชนแหงการ

เรียนรู 

เปนเครื่องมือในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูท่ี

มีประสิทธิภาพ เกิด

การพัฒนาวิชาชีพครู

ดวยการพัฒนา

ผูเรียน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

1,000 / อุดหนุน นางสาว

สุรางคนา  

ชัยฤกษ 

ครูและบุคลากรมี

ความรูเรื่อง

กระบวนการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ สามารถ

พัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูและคุณภาพ

ผูเรียน 
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เปาหมาย

คุณธรรม 

ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

(ใคร/จํานวน 

เทาไหร) 

วันท่ี/หรือ

ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 

4. จิตอาสา รักษปาตนน้ําปาก

พนังอยางยัง่ยืน 

สรางจิตสํานึก นอม

นําแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ร.9 

มาเปนแบบอยางใน

การรักษาผืนปาและ

แหลงน้ํา รูจัก

ปกปองคุมครอง

ไมใหถูกทําลาย 

เสียหาย และ

สามารถรวมพัฒนา

ใหมั่นคงอยางถาวร

และยั่งยืน 

 

 

 

 

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

25,000 / อุดหนุน วาท่ีรอยตรี 

อภิศักด์ิ  

บุญกุศล 

สถานศึกษาตนแบบใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
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เปาหมาย

คุณธรรม 

ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

(ใคร/จํานวน 

เทาไหร) 

วันท่ี/หรือ

ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 

คุณธรรมอื่น ๆ 

1. ความสะอาด พัฒนาอาคาร

สถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอม 

สภาพแวดลอมนาอยู 

สวยงาม ปลอดภัย

เอื้อประโยชนตอการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรูและบริการ

ชุมชน 

นักเรียน 298 คน 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

752,488 / อุดหนุน

และ สพฐ. 

วาท่ีรอยตรีอภิ

ศักด์ิ บุญกุศล 

โรงเรียนไดรับการ

คัดเลือกเปน

สถานศึกษาท่ีมีความ

รมรื่น สดช่ืน สวยงาม 

2. ความสามัคคี พัฒนาบุคลากร ครูและบุคลากรได

ศึกษาดูงาน อบรม

พัฒนาตนเองอยาง

เปนระบบและ

ตอเนื่อง 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

93,000 / อุดหนุน นางของทิพย 

มีแกว 

ครูและบุคลากรมี

ความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน 

พัฒนาผูเรียน มีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติ

หนาท่ี และไดรับการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ 
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เปาหมาย

คุณธรรม 

ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

(ใคร/จํานวน 

เทาไหร) 

วันท่ี/หรือ

ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 

3. มีน้ําใจ สรางขวัญและ

กําลังใจ 

สรางขวัญและ

กําลังใจใหครูและ 

บุคลากร 

ครูและบุคลากร 

24 คน 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

7,400 / สวัสดิการ นางของทิพย 

มีแกว 

ครูและบุคลากรมีขวัญ

และกําลังใจในการ

ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

(ลงช่ือ)..............................................................ผูเสนอ 

(นายสมศักด์ิ คงแปน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพฒันา 

 

 

(ลงช่ือ)..............................................................ผูรบัรองเสนอ 

(...........................................................) 

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขานุการอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 
 

 
 



 
 

 

ประกาศเจตนารมณ 
โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 

พวกเราสมาชิกทุกคนในโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา มีเจตนารมณรวมกันท่ีจะสงเสริมและพัฒนาโรงเรยีนใหเปน
องคกรคุณธรรม โดยมี “คุณธรรมเปาหมาย” ดังนี้ 

คุณธรรม ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา 

1. พอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ พอควร พอดี   
พออยู พอกิน มีความสงบสุข ไมโลภ          
ไมเบียดเบียนผูอื่นในสังคม และส่ิงแวดลอม มี
เหตุมีผล ใชความรูอยางรอบคอบรอบดาน 
คํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน มีภูมิคุมกันท่ีดี 
รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน 

การใชทรัพยากรไม

ประหยัด เชน การใชน้ํา, 

ไฟฟา, กระดาษ 

1. ลดใชพลังงาน ประหยัด
ทรัพยากรในสํานักงาน เชน 
ประหยัดน้ํา ไฟฟา กระดาษ    
2. ธนาคารขยะ คัดแยกขยะ     
ลดการใชพลาสติก 
3. รณรงคใหความรูดานยาเสพติด 
4. ธนาคารโรงเรียน สงเสริมใหครู
และนักเรียนรักการออม 

2. มีวินัย 
หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบ ในหนาท่ี
ของพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องคกร และสังคม รวมท้ังจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และเคารพกฎหมาย 

การตรงตอเวลาในการ

ปฏิบัติราชการ และการรวม

กิจกรรม โครงการของ

โรงเรียนและหนวยงาน

ภายนอก 

1. ปฏิบัติราชการตรงตามเวลา  
2. รณรงคการขับข่ีปลอดภัย  
 

3. สุจริต 
หมายถึง  ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในการรักษา
ความจริง ความถูกตอง ความเปนธรรม         
ไมสนับสนุน ไมรวมมือ ไมยนิยอม และ
ตอตานการทุจริตดวยความกลาหาญ         
ใชดุลยพินิจท่ีถูกตอง ในการปฏิบัติตอบุคคลอื่น
อยางเท่ียงธรรมไมเลือกปฏิบัติ ขับเคล่ือนสังคม    
สู ความดีงาม และมีธรรมาภิบาลดวยการพูด           
การกระทํา และการปฏิบัติหนาท่ี 

การปฏิบัติงานของบุคลากร
เปนอยางสุจริต แตยังขาด
เอกสารเชิงประจักษ  
(การประเมิน ITA ของ
หนวยงาน) 

1. ปฏิบัติตนใหซื่อสัตย สุจริต 
ยึดถือความถูกตอง อยางเครงครัด 

2. ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพ
ใหเกียรติ และมีความเท่ียงธรรม 

3. การดําเนินงานใหผานตัวช้ีวัด
การสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) 

4. จิตอาสา 
หมายถึง การเปนผูท่ีใสใจตอสังคม และอาสา
ลงมือทํา  มีความเอื้ออาทรตอคนสังคม โดยไม
หวังส่ิงตอบแทน กตัญูรูคุณตอแผนดินท่ีเกิด
และผูท่ีมีพระคุณ ไมนิ่งดูดายตอการชวยเหลือ
เกื้อกูลสังคมและผูคนจนเปนนิสัย 

บุคลากรชวยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกนั มีจิตอาสา

มากข้ึน 

 

กิจกรรมจิตอาสา เสริมสรางความ

เสียสละ มีความกตัญูกตเวทีตอ 

ผูมีพระคุณ และตอบแทนบุญคุณ

ของแผนดิน และสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ท้ังนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เปนกติกาขององคกร เพื่อใหคุณธรรมนําการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมท่ี “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทุกคนในชุมชน มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสมานฉันท 
ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ไปใชในการดํารงชีวิต 
ปญหาหมดไปส่ิงดีงามเกิดข้ึน เปนแบบอยางท่ีดี ตอไป 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



แบบประเมินองคกรคุณธรรม 

ตามเกณฑการประเมินชุมชน องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม 
ของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 256๕) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
........................................... 

ช่ือองคกร....โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา............จํานวนสมาชิกองคกร............24.......................คน  

ท่ีต้ังเลขท่ี......145.....หมูท่ี..12....ตําบล..หินตก....อําเภอ....รอนพิบูลย............จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ช่ือผูนําองคกร....นายสมศักด์ิ คงแปน.......................เบอรโทรศัพท.....081-086-1703................... 

ช่ือผูประสานงาน ช่ือ.......นางเพ็ญนภา คูวิบูลยศิลป.........เบอรโทรศัพท.........085-723-8497............... 
 

การประเมินองคกรคุณธรรม 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน

ประเมิน ๒ ๑ ๐ 

ประเมินระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ ๑-๓) การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร 

๑. องคกรมีการประกาศเจตนารมณ รวมกัน 
ท่ีจะขับเคลื่อนใหเปนองคกรคุณธรรมรวมกัน 

      ผูบริหารและสมาชิกในองคกร ต้ังแต 
8๐.๐๐ %  ข้ึนไปประกาศเจตนารมณ
รวมกันเปนลายลักษณอักษร 

        ผูบริหารและสมาชิกใน
องคกร ต้ังแต  50.๐๐ -          
7๙.๙๙ % มีการประกาศ
เจตนารมณรวมกันเปนลาย
ลักษณอักษร 

      ผูบริหารและ
สมาชิ กในองค กร       
ท่ีรวมกันประกาศ
เจตนารมณ เปน
ลายลักษณ อักษร 
นอยกวา 50.00 % 

 

๒. องคกรมีการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย
และกําหนด “ปญหาท่ีอยากแก” และ 
“ความดี ท่ีอยากทํา” ท่ีสอดคลอง กับ
คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา  

        ผูบริหารและสมาชิกในองคกร 
ต้ังแต 8๐.๐๐% ข้ึนไป รวมกันกําหนด
คุณธรรม เปาหมายอยางนอย ๓ เรื่อง 

        ผูบริหารและ
สมาชิกในองคกร ต้ังแต 
50.00-79.99 % ข้ึนไป 
รวมกันกําหนดคุณธรรม 
เปาหมายอยางนอย ๒ เรื่อง 

       ผูบริหารและ
สมาชิกในองคกร 
ท่ีรวมกันกําหนด
คุณธรรม เปาหมาย
นอยกวา 50.00 % 

 

๓. องคกรมีการจัดทําแผนสงเสริมคุณธรรม
อยางมีส วนรวมของบุคลากรในองคกรท่ี
สอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

     - มีแผนสงเสริมคุณธรรมของ
องคกรแบบมีสวนรวมจากทุกฝายใน
องคกร 
- มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ห น ว ย ง า น
รับบผิดชอบการดําเนินงาน 

    - มีแผนสงเสริมคุณธรรม
ขององคกรแบบมีสวน
รวมจากทุกฝายในองคกร 
- มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบการดําเนินงาน 

     ไมมีการจัดทํา
แผนสงเสริมคุณธรรม
ขององคกร 

 

ประเมินระดับที่  ๒ องคกรคุณธรรม (ขอ ๑-๖) การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน 

๔. องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว  

     การดําเนินการตามแผนสงเสริม
คุณธรรมท่ีกําหนดไว มีผลสําเร็จ ต้ังแต 
6๐.๐๐% ข้ึนไป และเปนไปตาม
เปาหมายของกิจกรรมท่ีกําหนดไว 

    การดําเนินการตาม
แผนสงเสริมคุณธรรมท่ี
กําหนดไว มีผลสําเร็จ 
ต้ังแต 40.00-59.99 %  
และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมท่ีกําหนดไว 

     การดําเนินการ
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมท่ีกําหนด
ไวมีผลสําเร็จ นอย
กวา 40.00 %  

 

๕.องคกรมีการติดตามประเมินผลสําเร็จ
เ พ่ือทบทวน ปรับปรุ ง  แผนส ง เสริ ม
คุณธรรมขององคกรให มีคุณภาพและ
บรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

     - มีการประเมินและรายงาน
ผลสําเร็จของแผน 
     - มีการทบทวนปรับปรุง แผนสงเสริม
คุณธรรมขององคกรท่ีมีคุณภาพ 

    มีการประเมินและ
รายงานผลสําเร็จของแผน 

     ไมมีการติดตาม
และประเมินผล 

 

๖. องคกรมีการยกยองเชิดชู บุคลากรท่ีทํา
ความดี จนเปนแบบอยางได  และหรือ
หนวยงานท่ีมีโครงการดีเดนในการสงเสริม
คุณธรรมเป าหมายตามแผนส ง เสริ ม
คุณธรรมท่ีกําหนดไว 

       - มีการประกาศยกยองเชิดชู
บุคลากรท่ีทําความดีจนเปน
แบบอยางได 
    - มีการประกาศยกยอง เชิ ดชู
หนวยงานภายในหรือภายนอก ท่ีมีการ
สงเสริมคุณธรรมเปาหมายจนเปน
แบบอยาง 

       มีการประกาศยกยอง 
เชิดชบูุคลากรท่ีทําความ
ดี จนเปนแบบอยางได 
 

     ไมมีการ
ประกาศยกยองเชดิ
ชูบุคลากรท่ีทํา
ความดี 

 



 
 

- ๒ - 
 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูนําองคกร 
                        (นายสมศักด์ิ  คงแปน) 
                ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
                       โทร. 081-086-1703 
 

หมายเหตุ : ขอใหจัดสงแบบประเมินตนเองขององคกร และหลักฐานประกอบการประเมินใหสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ภายในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 256๕   
 
 

 

การประเมินองคกรคุณธรรม 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน

ประเมิน ๒ ๑ ๐ 

ประเมินระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ ๑-๙)  การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

๗. องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไวเพ่ิม
มากข้ึน และพฤติกรรมของคนในองคกร
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

    - มีผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว 
ต้ังแต ๘๐.๐๐% ข้ึนไป และเปนไป
ตามเปาหมายของกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
     - คนในองคกรมีพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนตามคุณธรรม
เปาหมายท่ีกําหนด  

     มีผลสําเร็จของการ
ดํา เ นิน กิจกรรมตาม
แผนสงเสริมคุณธรรม     
ท่ี กํ า ห น ด ไ ว  ต้ั ง แ ต 
70.00 - 79.99 %  
และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมท่ีกําหนดไว 

      ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตามแผน
สงเสริมคุณธรรมท่ี
กําหนดไวมีผลสําเร็จ
นอยกวา 7๐.๐๐%  

 

๘. องคกรมีการจัดกิจกรรมใน ๓ มิ ติ  
ไดแก การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา, 
หลั กปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอเ พีย ง              
และวิถีวัฒนธรรม ท่ีเ พ่ิมเติมจากแผน
สงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว 

     มีการจัดกิจกรรม ครบท้ัง ๓ มิติ      มีการจัดกิจกรรม 
จํานวน 2 มิติ 

     มีการจัดกิจกรรม
นอยกวา 2 มิติ 

 

๙. องคกรมีองคความรูจากการดําเนินงาน

องคกรคุณธรรม เพ่ือเผยแพรและสามารถ

เปนแหลงเรียนรูถายทอดขยายผลไปสู

องคกรอ่ืน ๆ ได 

     องคกรมีองคความรูจากการเปน
องคกรคุณธรรมตนแบบท่ีสามารถ 
ใหหนวยงานอ่ืน ๆ เขามาศึกษาดู
งานหรือไปเผยแพรผลงานใหกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ไมนอยกวา 5 ครั้ง
ตอป 
 
 

      องคกรมีองค
ความรูจากการเปน
องคกรคุณธรรมตนแบบท่ี
สามารถใหหนวยงานอ่ืน ๆ  
เขามาศึกษาดูงานหรือ
ไปเผยแพรผลงานใหกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ไมนอย
กวา 3 ครั้งตอป 

     องคกรไมไดให
หนวยงานอ่ืนเขา
มาศึกษาดูงาน 
หรือไปเผยแพร
ผลงานใหกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ 
 
 

 

รวมคะแนน     

คําอธิบายเพิ่มเติมการประเมินองคกรคุณธรรม 
ระดับและเกณฑการประเมินผลคะแนนขององคกร ดังนี้ 
ระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม 
ดําเนินการตามขอ ๑ – ๓ และผานเกณฑการประเมินทุกขอไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา 4 คะแนน 
ระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม 
ดําเนินการตามขอ ๑ – ๖ และผานเกณฑการประเมินทุกขอไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา 8 คะแนน 
ระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ 
ดําเนินการตามขอ ๑ – ๙ ผานเกณฑการประเมินทุกขอไมนอยกวาขอละ ๑ คะแนน รวมแลวไมนอยกวา 12 คะแนน 
                           


	ประกาศเจตนารมณ์

