
เวทีแลกเปลี่ยนความเห็น 

“ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม สู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม”

12 กันยายน  2562
ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
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1) เพื่อน ำเสนอผลกำรพัฒนำ (ร่ำง) มำตรฐำนด้ำนคุณธรรมส ำหรับองค์กร

2) เพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ำยทำงสังคมร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้

ข้อเสนอแนะต่อ (ร่ำง) มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม 

วัตถุประสงค์การจัดประชุม 



เป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 
มาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร
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ศูนย์คุณธรรมกลาง

Model สร้างสังคมคุณธรรม
สู่ สังคมสันติสุข

ภาคีเครือข่ายส่วนกลาง

ศูนย์คุณธรรมระดับภาค 
................ ภาค

หมายเหตุ :

Expect to see : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
(Easy to Access , Easy to Success)

Like to see : องค์กรคุณธรรม
(make / put effort)

Love to see : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(Maintain / sharing)

ออกแบบโดย
รศ.นพ. สุริยเดว  ทรีปาตี 

สมัชชาคุณธรรม
วิจัย+นวัตกรรม
วิทยากรคุณธรรม

Co-Brand

ธุรกิจ/เอกชน

ชุมชน/ประชาสังคม/ครอบครัว

ศาสนา
สื่อมวลชน

ภำครัฐ/รัฐวิสำหกจิ
/อนุกรรมกำรคุณธรรม/จริยธรรมจังหวัด

การศึกษา

Love to see

Like to see

Expect to see

Love to see

Like to see

Expect to see

Love to see

Like to see

Expect to see

Love to see

Like to see

Expect to see

Love to see

Like to see

Expect to see

Love to see

Like to see

Expect to see

Social

TV สื่อพลเมือง

อบจ.

ปฐมวัย
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จริยธรรม คือ    “การกระท า”
เคารพและปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ

มักตัดสินได้ว่า 
ถูกหรือผิด

คุณธรรม คือ “พฤตินิสัย” หรือ ลักษณะส่วนบุคคล (Individual characteristic)

ทีท่ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ผ่ำนกระบวนกำรคิดกำรตัดสินใจท่ีพอเหมำะพอดี 
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ภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

มำตรำ 7 (4) “ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 
รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม” 



ค าจ ากัดความ
มาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยไม่ได้เป็นการรับรองหน่วยงาน 
แต่เป็นการสร้างมาตรฐานของคุณธรรมด้านต่างๆ และส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมโดยมีมาตรฐานด้านคุณธรรมเป็นเครื่องมือ
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เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือความเจริญงอกงาม หรือคุณธรรม

ควบคุมและตรวจสอบ ฝึกฝนปัญญาเชิงปฏิบัติ 

การตรวจสอบจริยธรรม การเป็นพีเ่ลี้ยง

เป้าหมาย

วิธีการ 

เครื่องมือ 

การพัฒนาองค์กรที่มีจริยธรรม การพัฒนาองค์การที่มีคุณธรรม

พัฒนำคุณธรรมควบคู่กับจริยธรรม
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ส ำรวจและประเมินตนเอง 

• เครื่องมือมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม

กระบวนกำรส่งเสริมคุณธรรม

• เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

การพัฒนาองค์กรที่มีคุณธรรม

กำรเปลี่ยนแปลง

• เคร่ืองมือวดัผลการเปลี่ยนแปลงจากการสง่เสริมคณุธรรมในองค์กร

11



12

ไม่เน้นการจัดอันดับ

มุ่งเน้นกระบวนการส่งเสริม

 มาตรฐานด้านคุณธรรม เป็นเพียง GUIDELINE
 องค์กรสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 ไม่เผยแพร่ออกภายนอก น าข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์กร

แนวทางมาตรฐานด้านคุณธรรม 



ร่าง
มาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร

13



14

1. การก าหนดทิศทางโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม

3. การศึกษาวิจัยเรื่อง
“คุณธรรมส าหรับ

สังคมไทยปัจจุบัน การ
ประยุกต์มโนทัศน์เชิงจ
ริยศาสตร์สู่มาตรฐาน

และกระบวนการ
ขับเคลื่อน”

2. การพัฒนา (ร่าง) 
มาตรฐานด้าน

คุณธรรมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

งานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ. 2559 - 2562)
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แผนภูมิการขับเคลื่อน
สูอ่งค์กรที่มีคุณธรรม

การศึกษาวิจัยเร่ือง“คุณธรรมส าหรับสังคมไทยปัจจุบัน การประยุกต์มโนทัศน์เชิงจริยศาสตร์สูม่าตรฐานและกระบวนการขับเคลื่อน”



องค์ประกอบและปัจจัยขับเคลือ่นองค์กรที่มคีุณธรรม
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องค์ประกอบ ปัจจัยขับเคลื่อน

ระดับองค์กร การน าองค์กรของผู้น า

เป้ำหมำยและพันธกิจ

ปัญญำเชิงปฏิบัติ
ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม สร้ำงควำมเจริญงอกงำม

ภำยนอกองค์กร ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร ภำยในองค์กร

ระบบ กลไก และวัฒนธรรม

ระดับปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของสมาชิก



พิจารณา 3 ระดับ 

1. ระบบ

2. ปฏิบัติการ

3. ผลลัพธ์
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มิติของดัชนีชี้วัด
ระดับของดัชนีชี้วัดพอเพียง

ระบบ/โครงสร้าง ปฏิบัติการ ผลลัพธ์

๑. ความพอประมาณ  ระบบกำรวำงแผนมีกำรใช้ข้อมูลและ

กระบวนกำรมีส่วนร่วมกับสมำชิกของ

องค์กร/ชุมชน

 สมำชิกองค์กร/ชุมชนปฏิบัติตำมแผน

 คนในองค์กรมีพฤติกรรมใช้ทรัพยำกรที่

คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด

 ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น บ ร ร ลุ

เป้ำหมำยด้วยต้นทุนที่ลดลง

 ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น บ ร ร ลุ

เป้ำหมำย๒. ความมีเหตุมีผล
รอบรู้รอบคอบ

 ระบบสำรสนเทศมีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้

สนับสนุนกำรตัดสินใจวำงแผนและบริหำร

องค์กร/ชุมชนได้

 ผู้บริหำรใช้ควำมรู้และข้อเท็จจริงจำกระบบ

สำรสนเทศเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

 มีกำรพัฒนำระบบงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ  มีกำรด ำเนินงำน/นวัตกรรมที่ลดขั้นตอน

กำรท ำงำน/ลดกำรใช้ทรัพยำกร

๓. การมีภูมิคุ้มกัน  มีระบบประเมินควำมเสี่ยงและมำตรกำรลด/

ป้องกันควำมเสี่ยง

 มีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันควำม

เสี่ยง

 สมำชิกองค์กร/ชุมชนมี

ควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงิน

 มีระบบส่งเสริมให้คนในองค์กรยกระดับ

ควำมรู้ควำมสำมำรถ รู้เท่ำทันกำร

เปลี่ยนแปลงในมิติต่ำงๆ

 องค์กรสำมำรถระดมทรัพยำกรเพื่อเผชิญ

กำรเปลี่ยนแปลง

 องค์กรมีควำมพร้อมเผชิญ

กำรเปลี่ยนแปลง

พอเพียง
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วินัย

มิติของดัชนีชี้วัด
ระดับของดัชนีชี้วัดวินัย

ระบบ/โครงสร้าง ปฏิบัติการ ผลลัพธ์

๑. การปฏิบัติตาม ข้อตกลง 
กติกา แบบแผนที่ก าหนด
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร/
ชุมชน

 มีระบบ กลไก หรือมำตรกำรที่

เอื้อให้สมำชิกได้มีส่วนร่วมใน

กำรก ำหนด ข้อตกลง กติกำ 

แบบแผนขององค์กร/ชุมชน

 สมำชิกส่วนใหญ่ปฏิบัติตำมข้อตกลง 

กติกำ แบบแผนขององค์กร/ชุมชนที่

ก ำหนดร่วมกัน

 ควำมขัดแย้ง/ ข้อร้องเรียนในองค์กร/

ชุมชนลดลง

๒. การท าหน้าที่ของสมาชิกใน
องค์กร/ชุมชนโดยมุ่ง
ความส าเร็จของงาน

 มีกำรก ำหนด จ ำแนก บทบำท

หน้ำที่ของสมำชิกที่ชัดเจน

 มีกำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม

 สมำชิกท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่  ควำมส ำเร็จของงำนตำมเป้ำหมำย

 ควำมพึงพอใจของประชำชน/

ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓ .ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

 มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 

แก้ไขและเยียวยำ โดยคำดกำรณ์

ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำ

ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ

สิ่งแวดล้อม

 มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่วำง

ไว้  อำทิ มีกำรอ ำนวยควำมสะดวก

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเข้ำถึง

มำตรกำรแสดงควำมรับผิดชอบ

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับควำมเป็นธรรม

 สังคมได้รับหลักประกันกำรคุ้มครอง

ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของ

องค์กร/ชุมชน

 ควำมเสียหำยหรืออันตรำยที่เกิดขึ้นกับ

สิ่งแวดล้อมลดลง
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สุจริต

มิติของดัชนีชี้วัด
ระดับของดัชนีชี้วัดสุจริต

ระบบ/โครงสร้าง ปฏิบัติการ ผลลัพธ์

๑. ความโปร่งใส  มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูล ข่ำวสำร 

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

อย่ำงชัดเจนถูกต้อง

 สมำชิกองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กำรตัดสินใจเชิงบริหำรที่ส่งผล

กระทบต่อสมำชิกในองค์กร

 ข้อร้องเรียนเร่ืองควำม

โปร่งใสลดลง

 องค์กร/ชุมชนเป็นที่ยอมรับ

เรื่องควำมสุจริต และธรร

มำภิบำล๒. ธรรมาภิบาลของ
องค์กรและผู้น า 

 มีระบบและมำตรกำรตรวจสอบกำร

ด ำเนินงำนภำยในองค์กร/ชุมชนให้

เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล

 มีระบบตรวจสอบและร้องเรียนเพื่อ

ป้องกันกำรตัดสินใจของผู้น ำที่เกิดผล

ประโยชน์ทับซ้อน

 กำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปตำม

หลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณ

วิชำชีพหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน 

 ผู้น ำ/กรรมกำร/สมำชิกองค์กร มี

พฤติกรรมที่ไม่เข้ำข่ำยผลประโยชน์

ทับซ้อนหรือเอื้อผลประโยชน์แก่พวก

พ้อง
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จิตอาสา

มิติของดัชนีชี้วัด
ระดับของดัชนีชี้วัดจิตอาสา/จิตสาธารณะ

ระบบ/โครงสร้าง ปฏิบัติการ ผลลัพธ์

๑. การดูแลรักษา
ทรัพยากร
ส่วนรวม

 มีมำตรกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล

รักษำทรัพยำกรส่วนรวมขององค์กร/

ชุมชน

 สมำชิกร่วมกันดูแลรักษำทรัพยำกร

ส่วนรวมขององค์กร/ชุมชน

 มีทรัพยำกรส่วนรวมที่คน

ในองค์กร/ชุมชนสำมำรถ

ใช้ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน

๒. มุ่งสร้างประโยชน์
ให้กับสังคม

 มีกำรก ำหนดนโยบำยหรือแผนงำนท่ี

จัดสรรทรัพยำกรขององค์กรหรือ

ชุมชนเพื่อช่วยเหลือ สงเครำะห์ หรือ

พัฒนำสังคม โดยไม่แสวงผลก ำไร

 มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งประโยชน์

ส่วนรวม

 ด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อ

สังคมตำมนโยบำยหรือแผนงำนท่ี

ก ำหนดไว้

 ผู้น ำองค์กรสร้ำงควำมสอดคล้อง

ระหว่ำงประโยชน์ขององค์กรและ

ประโยชน์ของส่วนรวม

 สังคมได้รับประโยชน์จำก

ควำมส ำเร็จขององค์กร
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แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการ

พัฒนาเคร่ืองมือ

โครงการน าร่อง

ติดตาม

ปรับปรุงเครื่องมือ

พัฒนาหลักสูตร

22

เครื่องมือวัดผลการเปลี่ยนแปลงฯ

เครื่องมือในการส่งเสริมฯ กระบวนการ

มาตรฐานด้านคุณธรรม / แบบสอบถาม



แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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• ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม

• ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมส าหรับสังคมไทย

• ความคาดหวังต่อการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและการขับเคลื่อน 

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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