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สวนทีไ 1 

บทน า 

ทีไมาละความส าคัญ 
 

การสรຌาง฿หຌสังคมเทยป็นสังคมคุณธรรมป็นสิไงทีไมีความส าคัญละมีความจ าป็น พราะสังคม
คุณธรรมจะป็นพืๅนฐานทีไจะชวย฿หຌประทศชาติมีความขຌมขใง มัไนคง สามารถรับมือกับสภาพวดลຌอมตาง โ 
ทีไจะปลีไยนเปทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศเดຌ หากสังคมเทยป็นสังคมทีไคนมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระบียบ
อยางครงครัด กใจะท า฿หຌการด านินชีวิตป็นเปตามระบียบบบผน เมกิดความวุนวาย มืไอคนมีความ
พอพียง กใจะเมกิดการอารัดอาปรียบละขัดยຌงกัน ถຌาคนมีความซืไอสัตย์สุจริต กใจะเมท า฿หຌกิดการคดกง 
รวมทัๅงมืไอคนมีจิต฿จอืๅออาทร คิดชวยหลือกัน กใจะท า฿หຌกิดความสมัครสมาน สามัคคี ละป็นพลังทีไจะชวย
ผลักดัน฿หຌกิดการท า฿นสิไงทีไดี฿นรืไองอืไน โ ตอเป คุณธรรมจึงป็นรืไองทีไมีความส าคัญละป็นสิไงทีไควรสรຌาง฿หຌ
กิดขึๅน฿นสังคมเทย 

พืไอผลักดัน฿หຌสังคมเทยมีคุณธรรม คณะกรรมการสงสริมคุณธรรมหงชาติจึงเดຌมีการจัดท าผน
มบทสงสริมคุณธรรมหงชาติ ฉบับทีไ 1 ิพ.ศ. 2559ู2564ี ซึไงป็นผนสงสริมคุณธรรมฉบับรกของ
ประทศเทย พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการขับคลืไอนการสงสริมคุณธรรมจริยธรรมของประทศเทย ดยมี
นวคิด฿หຌ คุณธรรมน าการพัฒนา พืไอกຌาวเปสู สังคมคุณธรรมทีไมัไนคง มัไงคัไง ละยังยืน ละขับคลืไอน
ผานครือขายความรวมมือจากทุกกระทรวง จังหวัด รวมทัๅงภาคสวนตาง โ หนึไง฿นกิจกรรมทีไส าคัญภาย฿ตຌผน
สงสริมคุณธรรมทีไจะชวยสงสริม฿หຌกิดคุณธรรมขึๅน฿นสังคมเทยอยางป็นรูปธรรม คือ การสงสริม฿หຌกิด
ชุมชน องค์การ ละจังหวัดคุณธรรม ดยมีการวางนวทาง฿นการสริมสรຌางละพัฒนาคุณธรรม฿หຌกิดขึๅน฿น 
3 ระดับ คือ สงสริมคุณธรรม คุณธรรม ละคุณธรรมตຌนบบ ฿นตละระดับจะสดง฿หຌหในถึงการ
ปลีไยนปลงชิงพฤติกรรมของบุคคลทีไกีไยวขຌอง ซึไงปງาหมายสุดทຌายของการพัฒนา฿หຌกิดคุณธรรม คือ 
ประทศชาติมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ประชาชนมีความสุขบนพืๅนฐานของความพอพียงละสมานฉันท์รวม
เทยป็นหนึไงดียว 

การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ิกฟผ.ี ป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจดຌานพลังงานทีไมีความส าคัญหง
หนึไงของประทศ ซึไงอยูภาย฿ตຌการก ากับดูลของกระทรวงพลังงานละกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลัก฿นการ
ผลิต จัด฿หຌเดຌมา ละจ าหนายพลังงานเฟฟງา ฿หຌก การเฟฟງานครหลวง ิกฟน.ี การเฟฟງาสวนภูมิภาค ิกฟภ.ี 
ผูຌ฿ชຌเฟฟງาตามกฎหมายก าหนด รวมถึงธุรกิจอืไน โ ทีไกีไยวกับกิจการเฟฟງาภาย฿ตຌกรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 
เดຌมีการจัดท าผนวิสาหกิจ กฟผ. ป พ.ศ. โ5ๆใูโ5็ใ ซึไงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไ ดຌาน E.G.A.T. 
ดังนีๅ  E ิElectricity Innovation for Stability System and Competitionี มุ งนຌนการปรับปรุง ละพิไม
ประสิทธิภาพธุรกิจหลักของ กฟผ. ดยการพัฒนาพลังงานเฟฟງาพืไอความมัไนคง ละการสรຌางศักยภาพ฿นการ
ขงขัน G ิGrowth for Sustainabilityี มุงนຌนการสรຌางการติบตพืไอด านินพันธกิจอยางยัไงยืน ละมุงสู
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การป็นศูนย์กลางพลังงาน฿นภูมิภาค  A ิAdministration and Operation Excellenceี มุงนຌนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทีไดี สามารถขับคลืไอนภารกิจอนาคต ละ T ิTrust and Pride of the Nationี มุงนຌน
การเดຌรับความชืไอมัไนจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม ละการสรຌางคุณคารวมกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียอยางยัไงยืน 

 การจัดท ายุทธศาสตร์ดังกลาว สดง฿หຌหในนัยส าคัญวา กฟผ. มีนวทางการพัฒนา฿หຌ กฟผ. ป็น
องค์การทีไกงละดี  ส าหรับ฿นมิติ T ป็นองค์การทีไคนเทยละสังคมเทยภาคภูมิ฿จ กฟผ. เดຌสะทຌอน฿หຌหในถึง
การป็นองค์การทีไดีละมีธรรมาภิบาล ซึไงมีนวทางการสนับสนุนมาอยางตอนืไอง ดยฉพาะอยางยิไงการ
สงสริม฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การทีไมีคุณธรรม ฿นป โ5ๆแ คณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอ
สังคมเดຌ฿หຌนยบายวา กฟผ. ควรมีการศึกษาละก าหนดนวทาง฿นการสงสริม฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การทีไมี
คุณธรรม พืไอ฿หຌ กฟผ. มีบทบาท฿นการสรຌางคนดี พืไอสังคมดี สงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีทัศนคติ วิธีคิด ละการ
ประพฤติปฏิบัติทีไสะทຌอนการมีคุณธรรม จริยธรรม ละคานิยมทีไดีหมาะกับสังคมเทย ตอมา฿นป 2562 ศูนย์
ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กฟผ. ิศปท.กฟผ.ี ซึไงมีหนຌาทีไสงสริมธรรมาภิบาลละการปງองกันละตอตຌาน
การทุจริต เดຌจัดบรรยายพิศษรืไอง การขับคลืไอน กฟผ. สูองค์การคุณธรรม ซึไงเดຌรับกียรติจาก
ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานคุณธรรม คือ ศาสตราจารย์กียรติคุณ นายพทย์กษม วัฒนชัย องคมนตรี ละนาย
ปรามทย์ ชติมงคล อดีตประธานผูຌตรวจการผนดิน มาบรรยาย฿หຌกผูຌบริหาร ละมีการจัดอบรมชิง
ปฏิบัติการ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทีไป็นผูຌทนจากหนวยงาน พืไอ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จบืๅองตຌนกีไยวกับนว
ทางการสงสริมองค์การคุณธรรม นอกจากนีๅ มีการจัดงาน กฟผ. องค์การ฿สสะอาด ฿นป 2562 ภาย฿ตຌนวคิด 
กฟผ. ยึดมัไนธรรมาภิบาล มุงสูการป็นองค์การคุณธรรม ดย ผูຌวาการ กฟผ. เดຌประกาศความมุงมัไนทีไจะ
ขับคลืไอน฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การคุณธรรม รวมทัๅงจัด฿หຌมีการสวนารืไอง กฟผ. องค์การคุณธรรม สูสังคม
คุณธรรม ดยมีพลอากาศอก วีรวิท คงศักดิ ์กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสงสริมคุณธรรมหงชาติ 
ละ รศ.นพ.สุริยดว ทรีปาตี ผูຌอ านวยการศูนย์คุณธรรม ป็นผูຌรวมสวนา 
 นอกหนือจากการ฿หຌความรูຌกบุคลากรของ กฟผ. ทุกระดับลຌว พืไอ฿หຌการขับคลืไอน กฟผ. ป็น
องค์การทีไมีคุณธรรมกิดป็นรูปธรรม ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ กฟผ. ดຌานการเดຌรับความชืไอมัไนละสรຌางคุณคากับผูຌ
มีสวนเดຌสวนสียอยางยัไงยืน ฿นกลยุทธ์ T2 สรຌางความชืไอมัไนจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กลยุทธ์ยอย T2.1 

ยกระดับ Corporate Governance จึงเดຌมีการจัดท าผนการด านินงาน Roadmap การป็นองค์การ
คุณธรรมตຌนบบ ซึไงมีการก าหนดปງาหมายระยะสัๅน คือ ป็นองค์การสงสริมคุณธรรม฿นป โ5ๆใู2564 ป็น
องค์การคุณธรรม฿นป โ5ๆ5ู2566 ละป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบ ตัๅงตป โ5ๆ็ ป็นตຌนบบ ดยจะยึดถือ
กณฑ์การพิจารณาระดับของการป็นองค์การคุณธรรมตามนวทางของคูมือสงสริมละพัฒนา องค์กร ชุมชน 
อ าภอ ละจังหวัดคุณธรรม ภาย฿ตຌผนมบทสงสริมคุณธรรมหงชาติ ฉบับทีไ 1 ิพ.ศ. 2559ู2564ี ของ
กระทรวงวัฒนธรรม 

 พืไอสงสริม฿หຌกิดการขับคลืไอน฿หຌกิดคุณธรรม฿นทุกองคาพยพของ กฟผ. ศปท.กฟผ. เดຌจัดท า
ผนปฏิบัติการดຌานสงสริมธรรมาภิบาลละการปງองกันละตอตຌานการทุจริตของ กฟผ. ประจ าป 2563 
ซึ ไงเดຌร ับความหในชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม  มีการก าหนด 
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ผนงานขับคลืไอน กฟผ. ป็นองค์การสงสริมคุณธรรม ดย฿หຌผูຌปฏิบัติงานทีไป็นผูຌทนจากทุกฝຆายละ
หนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการขຌามารียนรูຌนวทาง฿นการสงสริม฿หຌกิดคุณธรรม฿นหนวยงาน  พืไอน าเปปฏิบัติ
฿หຌกิดผลอยางป็นรูปธรรม฿นหนวยงาน ดย฿ชຌหลักการระบิดจากขຌาง฿น ซึไงป็นการรวมกันคิดคุณธรรม
ปງาหมาย พืไอปรับปลีไยนพฤติกรรมจากปัญหาทีไอยากกຌละความดีทีไอยากท า ละประกาศจตนารมณ์
รวมกันของสมาชิก฿นหนวยงานทีไตຌองประพฤติปฏิบัติ มีการจัดท าผนงานละน าเปปฏิบัติพืไอ฿หຌกิดการ
ปรับปลีไยนพฤติกรรมตามทีไเดຌก าหนดเวຌ หลังจากนัๅน฿นปตอ โ เป กใจะมีการก าหนดนวทางพิไมติม พืไอ
ยกระดับ฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การคุณธรรม ละองค์การคุณธรรมตຌนบบ การทีไ กฟผ. จะบรรลุปງาหมายการ
ป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบเดຌจริงนัๅน เมเดຌกิดจากบุคคลหนึไงบุคคล฿ด ตตຌองอาศัยความ มุงมัไน ละ
ความรวมมือจากผูຌปฏิบัติงานชวยกันคิด ชวยกันท า กຌเข ปรับปรุงละพัฒนาอยางตอนืไองตลอดเป  
   

วัตถุประสงค์ 
 แี พืไอสงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. มีสวนรวม฿นการก าหนดหรือคຌนหาคุณธรรมปງาหมายจากปัญหา
ทีไอยากกຌ ละความดีทีไอยากท า 
 โี พืไอสงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. กิดการปรับปลีไยนพฤติกรรม฿หຌสอดคลຌองกับคุณธรรมปງาหมาย  

3ี พืไอสงสริม฿หຌกิดกระบวนการขับคลืไอน฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบอยางยัไงยืน 
 

ขอบขตการด านินงาน 

หนวยงานระดับฝຆายละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการมีการก าหนดละคຌนหาคุณธรรมปງาหมายจาก
ปัญหาทีไอยากกຌละความดีทีไอยากท า ละก าหนดนวทาง฿นการปรับปลีไยนพฤติกรรม ดยมีการพัฒนา฿หຌ 
กฟผ. ป็นองค์การสงสริมคุณธรรม ฿นป 2563ู2564 ป็นองค์การคุณธรรม ฿นป 2565ู2566 ละสรຌาง      
อัตลักษณ์การด านินงานอยางมีคุณธรรมของ กฟผ. พืไอ฿หຌเดຌรับการยอมรับวาป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบ 
ตัๅงตป 2567 ป็นตຌนเป 
  

ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

1ี ระดับบุคคล: ผูຌปฏิบัติงานมีคุณธรรมป็นพืๅนฐาน฿นการท างาน กิดประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ทีไ
ดีละเดຌรับการยอมรับจากบุคคลอืไนทีไกีไยวขຌอง   

2ี ระดับองค์การ: กฟผ. มีการด านินงานอยางมีคุณธรรม กิดภาพลักษณ์ทีไดี ผูຌมีสวนเดຌสวนสียละ
สังคม฿นภาพรวมของประทศกิดความชืไอมัไนละยอมรับการด านินงานของ กฟผ.  

3ี ระดับประทศ: ชวยสงสริม฿หຌกิดสังคมคุณธรรม อยูรวมกันอยางสมานฉันท์ ประทศชาติมีความ
ขຌมขใงมากขึๅน  
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สวนทีไ 2 

ขຌอมูลกีไยวกับคุณธรรม 
 

คุณธรรม 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. โ55ไ เดຌ฿หຌนิยามค าวา คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดี ละระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการสงสริมคุณธรรมหงชาติ พ.ศ. โ55เ เดຌ฿หຌความหมาย
คุณธรรมเวຌวา ป็นสิไงทีไมีคุณคา มีประยชน์ มีความดีงามป็นมนธรรม ป็นครืไองประคับประคอง฿จ฿หຌกลียด
ความชัไว กลัวบาป ป็นครืไองกระตุຌน ผลักดัน฿หຌกิดความรูຌสึกรับผิดชอบ กิดจิตส านึกทีไมีความสงบยในภาย฿น 
ละป็นสิไงทีไตຌองปลูกฝังดยฉพาะพืไอ฿หຌกิดขึๅนละหมาะสมกับความตຌองการของสังคมเทย 

 คณะกรรมการสงสริมคุณธรรมหงชาติ เดຌ฿หຌความหมายของ คุณธรรม คือ สภาพความดีทีไกิดขึๅน฿น
จิต฿จคน ละสดงออกมาป็นการประพฤติปฏิบัติทีไดีจนคยชิน กอ฿หຌกิดประยชน์สุข฿นสังคม ละศูนย์
คุณธรรม ิองค์การมหาชนี เดຌ฿หຌความหมายวา คุณธรรมป็นสภาพคุณงามความดีทีไอยู฿นจิต฿จหลายคนละ
น าสูการประพฤติปฏิบัติทีไถูกตຌองดีงาม ป็นคุณคา ละป็นปัจจัยทีไส าคัญของการสรຌางความมัไนคงผาสุกของ
ประทศเทยละประชาชน สังคม฿ดทีไผูຌน าละประชาชนมีคุณธรรม สังคมนัๅนจะขຌมขใง ประชาชนอยูยในป็น
สุขรวมกัน หากสังคม฿ดผูຌน าละประชาชนขาดคุณธรรม สังคมนัๅนจะออนอละอาจถึงขัๅนลมสลายเดຌ  
 สมดใจพระพุทธฆษาจารย์ ิป.อ.ปยุตตี เดຌกลาววา คุณธรรมป็นภาพของจิต฿จ ป็นคุณสมบัติทีไ
สริมสรຌางจิต฿จ฿หຌดีงาม ฿หຌป็นจิต฿จทีไสูง ประณีตละประสริฐ ชน มตตา คือ ความรักความปรารถนาดี 
ป็นมิตร อยาก฿หຌผูຌอืไนมีความสุข กรุณา คือ ความสงสารอยากชวยหลือผูຌอืไนมีความสุข มุทิตา คือ ความพลอย
ยินดีพรຌอมทีไจะสงสริมสนับสนุนผูຌทีไประสบความส ารใจ฿หຌมีความสุขหรือกຌาวหนຌา฿นการท าสิไงทีไดีงาม อุบกขา 
คือ การวางตัววาง฿จป็นกลาง พืไอรักษาธรรมมืไอผูຌอืไนควรจะตຌองรับผิดชอบตอการกระท าของขาตามหตุ
ละผล จาคะ คือ ความมีนๅ า฿จสียสละ อืๅอฟ้ือผืไอผ เมหในกตัว 
  

คุณธรรมปງาหมาย 

 คุณธรรมปງาหมาย คือ คุณธรรมทีไองค์การตຌองการ฿หຌกิดขึๅน฿นองค์การ พืไอ฿ชຌปรับปลีไยนพฤติกรรม
ของบุคลากร฿นองค์การ ดยก าหนดจากปัญหาทีไอยากกຌ ิพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ี หรือความดีทีไอยากท า 
ิพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ี ส าหรับ กฟผ. เดຌก าหนดคุณธรรมปງาหมายบืๅองตຌนเวຌ 4 ดຌาน คือ วินัย พอพียง 
สุจริต จิตอาสา พืไอรณรงค์฿หຌกิดขึๅน฿นองค์การ 
 

วินัย 

วินัย หมายถึง การยึดมัไนละรับผิดชอบ฿นหนຌาทีไของตน ทัๅงวินัยตอตนอง฿นการผลักดันชีวิต ฿หຌ
กຌาวหนຌา วินัยตอองค์การ สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณละคารพตอกฎหมาย วินัยป็นคุณธรรมทีไ
มีหนຌาทีไก ากับละสงสริม฿หຌบุคคล฿นสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ละชวยพัฒนาสังคม฿หຌจริญกຌาวหนຌาอยาง
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ยัไงยืน ผูຌมีวินัยจะป็นผูຌรูຌผิดชอบชัไวดีรูຌวาสิไง฿ดควรท า สิไง฿ดเมควรท า ละมีจิตส านึกพืไอประยชน์สวนรวม
มากกวาประยชน์สวนตน 

พฤติกรรมของผูຌมีวินัย  
1) วินัยตอตนอง ชน 

- ตรงตอวลา 
- มีความอดทนละอดกลัๅน 

- มุงมัไนตัๅง฿จ 

- มีความรับผิดชอบ 

- เมยอทຌอตออุปสรรค 

- ขยันหมัไนพียร 
- ฿ฝຆหาความรูຌ มีหตุผล 

- รักษาค าพูด ตรงตอวลา 
- รูຌจักวางผนละบงวลาป็น 

- ปຂด฿จรับทุกค านะน า หรือค าติชม ละน าค าผิดพลาดมาปรับปรุงกຌเข 

2) วินัยพืไอสวนรวม ชน 

- คารพละปฏิบัติตามกฎหมาย 

- คารพละปฏิบัติตามระบียบขຌอบังคับ หรือขຌอตกลงขององค์การละสังคม 

- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณองค์การ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- รับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไมีตอสังคม 

- ยึดประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตน 

- คารพสิทธิของผูຌอืไนละเมยอม฿หຌ฿ครละมิดสิทธิของตน 
 

พอพียง 

 พอพียง หมายถึง ความพอพียง฿นการด านินชีวิตบบทางสายกลาง มีหตุมีผล ฿ชຌความรูຌ฿นการ
ตัดสิน฿จอยางรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี เมบียดบียนตนอง สังคม ละสิไงวดลຌอม เมประมาท 
สรຌางภูมิคุຌมกันทีไดี รูຌทาทันการปลีไยนปลง 

 ความพอพียง฿นทางพุทธศาสนามี 3 รูปบบ คือ 1ี ความพอดี ิมัชฌิมาปฏิปทาี คือ ทางสายกลาง
฿นการด านินชีวิตทีไสวงหาทัๅงความสุขทางกายละความสุขทางจิต฿จเปพรຌอมกันดยเมยึดติดกับวัตถุนิยม
มากกินเป โี ความพอหมาะ ิมัตตัญญุตาี คือ ความรูຌจักประมาณ฿นการบริภคพืไอสนองความตຌองการตาม
ความหมาะสมละความจ าป็นดย฿หຌความส าคัญกคุณคาทຌมากกวาคุณคาทียม ชน การลือกซืๅอสินคຌา฿หຌ
หมาะสมกับฐานะพืไอ฿ชຌสอย เมซืๅอสินคຌาราคาพงพืไอ฿ชຌอຌอวด ใี ความพอ฿จ ิสุขี คือ รูຌจักพอ฿จกับทรัพย์
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ทีไหามาเดຌดຌวยตนอง พอ฿จ฿นการ฿ชຌจายทรัพย์พืไอลีๅยงตัวองละบงปัน พอ฿จ฿นการประกอบอาชีพดຌวย
ความซืไอสัตย์สุจริต  
 พฤติกรรมของผูຌมีความพอพียง ชน  

1) มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู พอกิน มีความสงบ 

2) เมลภ เมบียดบียนผูຌอืไน สังคม ละสิไงวดลຌอม 

3) มีหตุมีผล ฿ชຌความรูຌอยางรอบคอบรอบดຌาน ค านึงถึงความสีไยงทีไอาจกิดขึๅน 

4) มีภูมิคุຌมกันทีไดี รูຌทาทันการปลีไยนปลง 
5) ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุด 

6) สวงหาวิธีการท างาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ภาย฿ตຌขຌอจ ากัดของทรัพยากรทีไมีอยู 
- ปรับปลีไยนวิธีการท างาน พืไอกຌปัญหา฿นงาน 

- ลดขัๅนตอนการท างาน 

- น าทคนลยีมา฿ชຌ 
- ขอความรวมมือกับครือขาย 

- สรຌางพันธมิตร฿นการท างานรวมกัน 

7) ยอมรับการปลีไยนปลง มีการวางผน ละปรับตัว฿หຌขຌากับบริบทการท างานอยางมีความสุข 
 

สุจริต 

 สุจริต หมายถึง ความซืไอตรง ความซืไอสัตย์สุจริตยึดมัไน ยืนหยัด฿นการรักษาความจริง ความถูกตຌอง
ความป็นธรรมทัๅงปวง นอกจากตนองจะป็นคนซืไอตรงลຌว ตຌองกลຌาปฏิสธการกระท าทีไเมซืไอตรง เมซืไอสัตย์
ของบุคคลอืไนทีไจะท า฿หຌสวนรวมกิดความสียหาย 

 สุจริต฿นทางพุทธศาสนา หมายถึง การด านินชีวิตทีไดีงาม฿น 3 ระดับ เดຌก 1ี มนสุจริต คือ การคิด
ดี เมลภ กรธ หลง 2ี วจีสุจริต คือ การพูดดี สุภาพ เมพูดทใจ หยายคาย สอสียด หรือพูดพຌอจຌอ 3ี กาย
สุจริต คือ การท าด ีชวยหลือกืๅอกูล เมบียดบียนผูຌอืไน ลักทรัพย์ ฉຌอกง ประพฤตินอก฿จ 

พฤติกรรมของผูຌมีความสุจริต ชน 

1) ซืไอตรง ซืไอสัตย์ ยึดมัไน ยืนหยัด฿นการรักษาความจริง ความถูกตຌอง ความป็นธรรม 

2) เมสนับสนุน เมรวมมือ เมยินยอมละตอตຌานการทุจริตดຌวยความกลຌาหาญ 

3) ฿ชຌดุลยพินิจทีไถูกตຌอง฿นการปฏิบัติตอบุคคลอืไนอยางทีไยงธรรม เมลือกปฏิบัติ 
4) มีธรรมาภิบาล ดຌวยการพูด การกระท า ละการปฏิบัติหนຌาทีไ 
5) เม฿ชຌวลาท างานเปปฏิบัติธุระสวนตัว 

6) เมมีผลประยชน์ทับซຌอน 
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จิตอาสา 

จิตอาสา จึงหมายถึง การป็นผูຌทีไ฿ส฿จตอสังคมสาธารณะละอาสาลงมือท าอยาง฿ดอยางหนึไง ทีไมิ฿ช
หนຌาทีไของตน ดຌวยความรัก ความสามัคคี พืไอประยชน์ของผูຌอืไน ของสังคม ของประทศชาติดยมิเดຌหวัง 
ผลตอบทน ท าความดีพืไอความดี อืๅออาทรตอคนรวมสังคม ท าอยางสมไ าสมอจนป็นนิสัย 

 พฤติกรรมของผูຌมีจิตอาสา ชน 

1) มีจิต฿จมตตาละอืๅอฟ้ือผืไอผตอผูຌอืไน  
2) เมนิไงดูดายตอการชวยหลือกืๅอกูลสังคมละผูຌคนจนป็นนิสัย 

3) ชวยหลือก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลัง฿จ ฿หຌความรูຌค านะน าผูຌอืไน ดยเมหวังผลตอบทน 

4) ฿หຌละสียสละประยชน์สวนตนพืไอสวนรวม ลงมือท าดຌวยความรัก ความสามัคคี 

5) ท าความดีพืไอความดี อืๅออาทรตอคน สังคม  
6) ขຌารวมหรือ฿หຌความรวมมือกับชุมชนหรือสังคม ชวยป็นหูป็นตาดูลรักษาสมบัติทีไป็นของ

สวนรวมทาทีไตนท าเดຌ คารพสิทธิหนຌาทีไของตนองละผูຌอืไน 

7) กตัญญูรูຌคุณตอผนดินทีไกิดละผูຌมีพระคุณ 
  

องค์การคุณธรรม 

องค์การคุณธรรม คือ องค์การหรือหนวยงานทีไผูຌน าละสมาชิกขององค์การสดงจตนารมณ์ ละ
มุงมัไนด านินการสงสริมคุณธรรม฿นองค์การ ละป็นองค์การทีไมีสวนรวมสรຌางสังคมคุณธรรม ดยมีการ
บริหารจัดการองค์การตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี สงสริม 
สนับสนุน฿หຌสมาชิก฿นองค์การยึดมัไนคุณธรรมป็นฐาน฿นการด านินชีวิตละปฏิบัติงาน ละมีสวนรวมรณรงค์ 
สงสริมคุณธรรม฿หຌกับประชาชน ชุมชน หรือครือขายขององค์การคุณธรรม 

 

ระดับขององค์การคุณธรรม 

 1ี องค์การสงสริมคุณธรรม ิระดับทีไ 1ี คือ องค์การทีไสดงจตนารมณ์จะพัฒนาป็นองค์การ
คุณธรรม ดยมีการก าหนดปງาหมาย฿นการพัฒนาคุณธรรม มีผนการด านินการพัฒนาองค์การคุณธรรม มี
การจัดกลเกผูຌรับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมสงสริมคุณธรรม ซึไงผลการด านินงานอาจกิดขึๅนบางสวน ตผล
การปลีไยนปลงชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาชิงคุณธรรมทีไลดลงอาจยังเมหในผลชัดจน 

2ี องค์การคุณธรรม ิระดับทีไ 2ี คือ องค์การสงสริมคุณธรรมทีไมีกระบวนการพัฒนาองค์การ
คุณธรรมทีไเดຌมาตรฐานขององค์การสงสริมคุณธรรม ละมีการจัดระบบภาย฿นองค์การทีไอืๅอตอการพัฒนา
องค์การคุณธรรม ละมีการบริหารจัดการ฿หຌสามารถบรรลุตามปງาหมายทีไวางเวຌ ท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง
ชิงพฤติกรรมของคน฿นองค์การ ละสงผลกระทบ฿หຌการท าความดีพิไมขึๅน ปัญหาชิงคุณธรรมลดลง ละมี
นวนຌมจะกิดการพัฒนาทีไตอนืไอง กิดความยัไงยืนเดຌ 



หนຌา 8 
 

3ี องค์การคุณธรรมตຌนบบ ิระดับทีไ 3ี คือ องค์การคุณธรรมทีได านินการประสบความส ารใจ ทัๅง฿น
กระบวนการพัฒนาละการปลีไยนปลงพฤติกรรมของคนทีไสะทຌอนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์ก ารมี
คุณภาพละคุณธรรมชิงประจักษ์ มีองค์ความรูຌสามารถถายทอดละป็นหลงรียนรูຌ฿หຌกับองค์การตาง โ เดຌ 

 

ปัจจัยความส ารใจของกระบวนการพัฒนาองค์การคุณธรรม 

แี ฿ชຌหลักการระบิดจากขຌาง฿น ตຌองกิดจากความตระหนักมุงมัไนตัๅง฿จรวมกัน ผูຌน าละสมาชิกของ
องค์การตຌองมีปງาหมายดียวกัน ดยฉพาะผูຌน าตຌองสดงจตนารมณ์฿หຌชัดจนวา จะรวมกันสรຌางองค์การของ
ตน฿หຌป็นองค์การคุณธรรม หากบังคับหรือท าตามกระสนยบาย ดยเมตัๅง฿จจริงจะเมกิดผลหรือเมยัไงยืน 

โี คຌนหาความจริงขององค์การ ดยส ารวจวิคราะห์ปัญหาดຌานคุณธรรมขององค์การทีไพึงประสงค์ละ
เมพึงประสงค์ละปัญหาทีไตຌองการกຌเขขององค์การละคน฿นองค์การวามีอะเรบຌาง ละคຌนหาตຌนทุนความดี
หรือตຌนทุนทีไอืๅอตอการกຌเขปัญหา 

ใี ตัๅงปງาหมายการปลีไยนปลงรวมกัน พืไอคຌนพบพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ละพฤติกรรมทีไเมพึง
ประสงค ์หรือปัญหาทีไอยากกຌละความดีทีไอยากท า ลຌว฿หຌก าหนดคุณธรรมปງาหมายรวมกันขององค์การ ท า
฿หຌทุกคนขຌา฿จคุณธรรมปງาหมายทีไจะปลีไยนปลงตรงกัน 

ไี ก าหนดวิธีการละกลเก฿นการปฏิบัติงาน จัด฿หຌมีผนปฏิบัติการ วิธีส าคัญ฿นการด านินการละ
ก าหนดผูຌรับผิดชอบทีไชัดจนตละกิจกรรม รวมถึงนวทางการท างานรวมกันของฝຆายตาง โ ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
ละอาจจัดท าขຌอป็นตกลงของคน฿นองค์การ 

5ี ลงมือปฏิบัติจริง฿หຌป็นวิถีชีวิต นืไองจากการพัฒนาคุณธรรมมีปງาหมาย฿นการปลีไยนปลงพฤติกรรม
ของคน จึงตຌองลงมือปฏิบัติตามขຌอตกลงอยางสมไ าสมอตอนืไองจนกลายป็นวิถี฿นการด านินชีวิตละปฏิบัติงาน 

ๆี ถอดบทรียนพืไอสรຌางความรูຌ ตຌองจัด฿หຌมีกระบวนการสรุปบทรียนจากการปฏิบัติของผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียพืไอคຌนหา รียนรูຌงืไอนเขปัจจัยของความส ารใจ ปัญหาละนวทางกຌเข ละสกัดป็นความรูຌของ
องค์การ มีการจัดระบบการติดตามประมินผลบบมีสวนรวมทีไมุงสริมพลังผูຌปฏิบัติงานมากกวาการวัดตาม
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ ดย฿หຌความส าคัญกับการรียนรูຌละการปลีไยนปลงของคน การจัดการความรูຌจะน าเปสู
การพัฒนามาตรฐานองค์การคุณธรรม  

็ี สรຌางกิจกรรมชืไนชมยกยอง คุณธรรมป็นรืไองนามธรรมหในผลการปลีไยนปลงชຌา จึงตຌองมี
กระบวนการ฿หຌก าลัง฿จ ยกยองชิดชู ตຌองท า฿หຌคนหในผลส ารใจทีไกิดขึๅนระหวางการพัฒนาองค์การคุณธรรม  

่ี สรຌางครือขายคุณธรรม งานทีไยากตຌองการพลังของครือขาย฿นการขับคลืไอนตຌองชืไอมยงกันป็น
ครือขายองค์การคุณธรรมพืไอ฿หຌก าลัง฿จ ถายทอดความรูຌ พัฒนานยบายรวมกัน ชน ครือขายรงรียน
คุณธรรม รงพยาบาลคุณธรรม ทຌองถิไนคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรม รงเฟฟງาคุณธรรม ป็นตຌน 

้ี ประมินผลลัพธ์ผลกระทบ ตຌองมีระบบละกลเกการประมินพืไอ฿หຌหในผลลัพธ์การปลีไยนปลงทีไ
กิดขึๅนทัๅงชิงปริมาณละคุณภาพ มีความรูຌทีไจะน าเปยกระดับขยายผล หรือรูຌปัญหา อุปสรรคละน าเปสูการ
กຌเข ดยมีทัๅงการประมินตนองจากภาย฿นละประมินจากองค์การภายนอก รวมทัๅง ปຂดผยผลการ
ประมินกสมาชิกขององค์การละตอสาธารณะ 
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สวนทีไ 3 

หลักกณฑ์การประมินองค์การคุณธรรม 
 

กณฑ์การประมินละตัวชีๅวัดขององค์การคุณธรรม 

กณฑ์การประมินองค์การคุณธรรมบงออกป็น ใ ระดับ ประกอบดຌวย ้ ตัวชีๅวัด ิระดับละ 3 

ตัวชีๅวัดี รายละอียดมีดังนีๅ  
1ี ระดับองค์การสงสริมคุณธรรม ิระดับทีไ 1ี ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 3 ขຌอ ดังนีๅ 
 ู กฟผ. มีการประชุมพืไอประกาศจตนารมณ์หรือขຌอตกลงของผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงานทีไจะ

ขับคลืไอน฿หຌป็นองค์การคุณธรรมรวมกัน ิขຌอ 1ี 
 ู กฟผ. มีการก าหนดคุณธรรมปງาหมายจาก ปัญหาทีไอยากกຌ ละ ความดีทีไอยากท า 

หรือสอดคลຌองกับคุณธรรม 4 ดຌาน คือ วินัย พอพียง สุจริต จิตอาสา ชน มาปฏิบัติงานตรงวลา การ฿ชຌวัสดุ
ส านักงานอยางประหยัด การบริการดຌวยความปรง฿ส มีจิตอาสาชวยหลือสังคม ฯลฯ ิขຌอ 2ี 

 ู กฟผ. มีการจัดท าผนการด านินงาน พืไอสงสริม฿หຌกิดคุณธรรมปງาหมาย ละมีการ
มอบหมายบุคลากรหรือหนวยงานผูຌรับผิดชอบ ิขຌอ 3ี 

 พืไอ฿หຌเดຌรับการประมินป็นองค์การสงสริมคุณธรรม กฟผ. ตຌองมีการด านินงานขຌอ แูใ 
ผานกณฑ์การประมินทุกขຌอ เมนຌอยกวาขຌอละ แ คะนน คะนนรวมเมนຌอยกวา ใ คะนน ิรายละอียด
กณฑ์การ฿หຌคะนนตามตารางี  

2ี ระดับองค์การคุณธรรม ิระดับทีไ 2ี ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 3 ขຌอ ดังนีๅ 
ู กฟผ. มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรมตามผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌ ิขຌอ 4ี 
ู กฟผ. มีการจัดระบบติดตาม รายงาน ประมินผล ละจัดกิจกรรมรณรงค์ลกปลีไยนรียนรูຌ 

พืไอพัฒนา ปรับปรุง กຌเขการด านินงานสงสริมคุณธรรม฿นองค์การอยางตอนืไอง พืไอน าเปสูคุณธรรม
ปງาหมาย ิขຌอ 5ี 

ู กฟผ. มีกระบวนการยกยอง ชิดชูบุคคลทีไท าความดี หรือหนวยงาน ครงการกิจกรรมดีดน
฿นการสงสริมคุณธรรมปງาหมายจนป็นบบอยางเดຌ ชน บุคคลคุณธรรม ครงการดีดนดຌานคุณธรรม     
สวนงานดีดนดຌานคุณธรรม ฯลฯ ิขຌอ 6ี 

พืไอ฿หຌเดຌรับการประมินป็นองค์การคุณธรรม กฟผ. ตຌองมีการด านินงานขຌอ แู6 ผานกณฑ์
การประมินทุกขຌอ เมนຌอยกวาขຌอละ แ คะนน ละคะนนรวมเมนຌอยกวา 6 คะนน ิรายละอียดกณฑ์การ
฿หຌคะนนตามตารางี 

3ี ระดับองค์การคุณธรรมตຌนบบ ิระดับทีไ 3ี ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 3 ขຌอ ดังนีๅ 
ู กฟผ. มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรมตามผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌพิไมมากขึๅน

จนกิดผลสัมฤทธิ์ ิขຌอ 7ี 
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ู กฟผ. มีการพิไมประดในคุณธรรมปງาหมายละกิจกรรม฿น 3 มิติ คือ การยึดมัไน฿น
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละวิถีวัฒนธรรมทีไพิไมติมจากรืไองทีได านินการเป
ลຌว ิขຌอ 8ี 

ู กฟผ. มีการถอดองค์ความรูຌจากการด านินงานองค์การคุณธรรม พืไอผยพร ละสามารถ
ป็นหลงรียนรูຌ ถายทอดขยายผลเปสูองค์การอืไน โ เดຌ ิขຌอ 9ี 

พืไอ฿หຌเดຌรับการประมินป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบ กฟผ. ตຌองมีการด านินงานขຌอ แู9 
ผานกณฑ์การประมินทุกขຌอ เมนຌอยกวาขຌอละ แ คะนน ละคะนนรวมเมนຌอยกวา 9 คะนน ิรายละอียด
กณฑ์การ฿หຌคะนนตามตารางี 
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กณฑ์การประมินละตัวชีๅวัดขององค์การคณุธรรม 

การประมินองค์การคุณธรรม 
กณฑ์การ฿หຌคะนน 

รวม 
2 1 0 

การประมินระดับทีไ 1 องค์การสงสริมคุณธรรม 

1ี  ก ฟ ผ .  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  พืไ อ ป ร ะ ก า ศ
จตนารมณ์หรือขຌอตกลงของผูຌบริหารละ
ผูຌปฏิบัติงานทีไจะขับคลืไอน฿หຌป็นองค์การ
คุณธรรมรวมกัน 

ผูຌบริหารละสมาชิก฿นองค์การ ตัๅงต 
50.00 ั ขึๅนเป ประกาศจตนารมณ์
หรือขຌอตกลงรวมกันป็นลายลักษณ์
อักษร 

ผูຌบริหารละสมาชิก฿นองค์การ ตัๅงต  
โเ.เเูไ้.้้ ั ขึๅนเป มีการประกาศ
จตนารมณ์หรือขຌอตกลงรวมกันป็น
ลายลักษณ์อักษร 

นຌอยกวา โเ.เเ ั   

2ี กฟผ. มีการก าหนดคุณธรรมปງาหมายจาก 
ปัญหาทีไอยากกຌ ละ ความดีทีไอยาก
ท า หรือสอดคลຌองกับคุณธรรม 4 ดຌาน คือ 
วินัย  พอพียง สุจริต  จิตอาสา ชน มา
ปฏิบัติงานตรงวลา การ฿ชຌวัสดุส านักงาน
อยางประหยัด การบริการดຌวยความปรง฿ส มี
จิตอาสาชวยหลือสังคม ฯลฯ 

ผูຌบริหารละสมาชิก฿นองค์การตัๅงต 
50. 00 ั  ขึๅ น เป  ร ว มกั น ก า หน ด 
คุณธรรมปງาหมาย อยางนຌอย ใู5 
รืไอง 

ผูຌบริหารละสมาชิก฿นองค์การ ตัๅงต  
โเ.เเูไ้.99 ั ขึๅนเป รวมกันก าหนด 
คุณธรรมปງาหมาย อยางนຌอย แูโ รืไอง 

นຌอยกวา 20.เเ ั   

3ี กฟผ. มีการจัดท าผนการด านินงาน พืไอ
สงสริม฿หຌกิดคุณธรรมปງาหมาย ละมีการ
ม อ บ ห ม า ย บุ ค ล า ก ร ห รื อ ห น ว ย ง า น
ผูຌรับผิดชอบ 

ู มีผนสงสริมคุณธรรมขององค์การ
บบมีสวนรวมจากทุกฝຆาย฿นองค์การ 

ู มีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ
การด านินงาน 

ู มีผนสงสริมคุณธรรมขององค์การ
บบมีสวนรวมจากทุกฝຆาย฿นองค์การ 

ู มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ
การด านินงาน 

เมมีการปฏิบัติ  
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การประมินองค์การคุณธรรม 
กณฑ์การ฿หຌคะนน 

รวม 
2 1 0 

การประมินระดับทีไ 2 องค์การคุณธรรม 

4ี กฟผ. มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรม
ตามผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌ 

มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรมตาม
ผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌ ตัๅงต 
5เ.เเ ั ขึๅนเป  

มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรมตาม
ผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌ ตัๅงต 
โเ.เเูไ้.99 ั ขึๅนเป  

นຌอยกวา 20.เเ ั   

5ี กฟผ. มีการจัดระบบติดตาม รายงาน 
ประมินผล ละจัดกิจกรรมรณรงค์ลกปลีไยน
รี ยนรูຌ   พืไ อ พัฒนา ปรับปรุ ง  กຌ เขการ
ด านินงานสงสริมคุณธรรม฿นองค์การอยาง
ตอนืไอง พืไอน าเปสูคุณธรรมปງาหมาย 

ู มีการติดตามประมินผลละรายงาน
ผลการด านินงาน 

ู มีการจัดกิจกรรมรณรงค์฿หຌกิดการ
ลกปลีไยนรียนรูຌรวมกันของสมาชิก
ทุกระดับ฿นองค์การอยางตอนืไอง 

ู มีการติดตามประมินผลละรายงานผล
การด านินงาน 

 

เมมีการปฏิบัติ  

6ี กฟผ. มีกระบวนการยกยอง ชิดชูบุคคลทีไ
ท าความดี หรือหนวยงาน ครงการกิจกรรม
ดีดน฿นการสงสริมคุณธรรมปງาหมายจนป็น
บบอยางเดຌ ชน บุคคลคุณธรรม ครงการ
ดี ดนดຌ านคุณธรรม ส วนงานดี ด นดຌ าน
คุณธรรม ฯลฯ 

 

 

 

 

ู มีการประกาศยกยองชิดชูบุคคลทีไท า
ความดีจนป็นบบอยางเดຌ 
ู มีการประกาศหนวยงานครงการ
กิจกรรมดีดน฿นการสงสริมคุณธรรม
ปງาหมายจนป็นบบอยาง 

มีการประกาศยกยองชิดชูบุคคลทีไท า
ความดีจนป็นบบอยางเดຌ 

เมมีการปฏิบัติ  
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การประมินองค์การคุณธรรม 
กณฑ์การ฿หຌคะนน 

รวม 
2 1 0 

การประมินระดับทีไ 3 องค์การคุณธรรมตຌนบบ 

7ี กฟผ. มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรม
ตามผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌพิไมมาก
ขึๅนจนกิดผลสัมฤทธิ์ 

มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรมตาม
ผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌ  
ตัๅงต ่เ.เเ ั ขึๅนเป 

มีผลส ารใจของการด านินกิจกรรมตาม
ผนสงสริมคุณธรรมทีไก าหนดเวຌ ตัๅงต 
ๆเ.เเู็้.้้ ั ขึๅนเป 

มีผลส ารใจของการด านิน
กิจกรรมตามผนสงสริม
คุณธรมทีไก าหนดเวຌนຌอย
กวา ๆเ.เเ ั 

 

8ี กฟผ. มีการพิไมประดในคุณธรรมปງาหมาย
ละกิจกรรม฿น ใ มิติ  คือ การยึดมัไน ฿น
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรั ชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง ละวิถีวัฒนธรรมทีไพิไมติม
จากรืไองทีได านินการเปลຌว 

มีการพิไมประดในคุณธรรมปງาหมาย
ละกิจกรรม฿น โ หรือ ใ มิติ 

มีการพิไมประดในคุณธรรมปງาหมาย
ละกิจกรรม ฿น แ มิต ิ

เมมีการปฏิบัติ  

9ี  กฟผ.  มีการถอดองค์ความรูຌ จ ากการ
ด านินงานองค์การคุณธรรม พืไอผยพร ละ
สามารถป็นหลงรียนรูຌ ถายทอดขยายผล
เปสูองค์การอืไน โ เดຌ 

ู  มี ก า รถอดองค์ ค ว ามรูຌ จ ากการ
ด า  นิ น ง านองค์ ก า รคุณธรรมทุ ก
กิจกรรม 

ู  ส ามารถ ป็ นหล ง  รี ยน รูຌ  ล ะ
ถายทอดขยายผลเปสูองค์การอืไนเดຌ 

ู  มี ก า ร ถอดองค์ ค ว า ม รูຌ จ า ก ก า ร
ด า นิ น งานองค์ ก ารคุณธรรมบาง
กิจกรรม 

ู สามารถป็นหลงรียนรูຌละถายทอด
ขยายผลเปสูองค์การอืไนเดຌ 

ู เมมีการถอดองค์ความรูຌ  

ค าอธิบายพิไมตมิ : 1. จ านวนสมาชิก฿นองค์การ 20.00–49.99 ั หรือ 50.00 ั คิดจากจ านวนผูຌปฏิบัติงานทุกคน฿น กฟผ. ป็นฐานการคิด 100 ั 

      2. ผลส ารใจของผนสงสริมคุณธรรมขององค์การ 20.00–49.99 ั หรือ 50.00 ั หรือ 60.00–79.99 ั หรือ 80.00 ั คิดจากจ านวน 

         กิจกรรม฿นผนฯ ทัๅงหมดป็นฐานการคิด 100.00 ั
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สวนทีไ 4  

ปງาหมายละการขับคลืไอน฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบ 
  

ปງาหมายของ กฟผ. 
1ี ปງาหมายระยะสัๅน กฟผ. ป็นองค์การสงสริมคุณธรรม฿นป 2563ู2564  
2ี ปງาหมายระยะกลาง กฟผ. ป็นองค์การคุณธรรม฿นป 2565ู2566  

3ี ปງาหมายระยะยาว กฟผ. ป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบตัๅงตป 2567 ป็นตຌนเป 
 

การขับคลืไอน฿หຌ กฟผ. ป็นองค์การสงสริมคุณธรรม ิปี 2563ู2564ี 
 1ี ศปท.กฟผ. ศึกษาขຌอมูลกีไยวกับคุณธรรม องค์การคุณธรรม ละขຌอมูลตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ละ
จัดท าคูมือสงสริมองค์การคุณธรรมตຌนบบ กฟผ. ิป 2563ี 

2ี ฝຆายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลละคุณภาพ ิอศค.ี จัดอบรมหลักสูตร กฟผ. สูองค์การ
คุณธรรม : Train the Trainer ิการพัฒนาศักยภาพผูຌขับคลืไอน กฟผ. ฿หຌป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบี ฿หຌก
ผูຌทนฝຆายตาง โ  ละผูຌทนสายงานละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการ ิป 2563ี 

3ี ผูຌขຌารับการอบรมน าความรูຌจากการอบรมเปด านินการ฿นหนวยงานของตนอง ดยมีการก าหนด
คุณธรรมปງาหมาย 2 ดຌาน คือ วินัย ละอีกหนึไงดຌาน ฿หຌหนวยงานป็นผูຌก าหนดองตามความหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงาน 

4ี ผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงานของฝຆายตาง โ ละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการรวมกันประกาศจตนารมณ์
ละลงนามรวมกันทีไจะขับคลืไอน฿หຌป็นหนวยงานคุณธรรม 

5ี ฝຆายตาง โ ละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการจัดท าผนสงสริมคุณธรรมปງาหมาย สง฿หຌผูຌทนสายงาน
ละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการ พืไอรวบรวมจัดสง฿หຌ ศปท.กฟผ. ฿นเตรมาสทีไ 4 ิป 2563ี 

6ี ฝຆายตาง โ ละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการน าผนสงสริมคุณธรรมปງาหมายของหนวยงานเปปฏิบัติ 
ละรายงานผลการด านินงานตามผนงานฯ ฿หຌผูຌทนสายงานละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการ ทุกเตรมาส พืไอ
รวบรวบรายงาน ศปท.กฟผ. ละคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม พืไอทราบทุก  

เตรมาส ิป 2564ี 
7ี  ศปท.กฟผ. รวบรวมขຌอมูลจากสายงานตาง โ ประมินผลการด านินงานตามหลักกณฑ์องค์การ

สงสริมคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ิป 2564ี 
8ี ศปท.กฟผ. จัดสงขຌอมูลการประมินผลการด านินงานตามหลักกณฑ์ฯ ฿หຌกระทรวงวัฒนธรรม ิป 

2564ี  
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การขับคลืไอน กฟผ. ฿หຌป็นองค์การคุณธรรม ิปี 2565ู2566ี 
1ี ฝຆายตาง โ ละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการก าหนดคุณธรรมปງาหมายพิไม 2 ดຌาน ละพิไมคุณธรรม

ปງาหมายอีกอยางนຌอย 1 ดຌาน จากหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หรือวิถีวัฒนธรรม 
ละจัดท าผนสงสริมคุณธรรมปງาหมายทีไพิไมติม 

2ี ฝຆายตาง โ ละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการน าผนสงสริมคุณธรรมปງาหมายของหนวยงานเปปฏิบัติ 
ละรายงานผลการด านินงานตามผนงานฯ ฿หຌผูຌทนสายงานละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการทุกเตรมาส พืไอ
รวบรวบละรายงาน ศปท.กฟผ. ละคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม พืไอทราบทุก
เตรมาส  

3ี ศปท.กฟผ. จัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌการขับคลืไอนองค์การคุณธรรมระหวางฝຆายตาง โ หรือ
ระหวางสายงาน พืไอหานวทางการปฏิบัติทีไป็นลิศ 

4ี ศปท.กฟผ. ถอดองค์ความรูຌจากการด านินงานองค์การคุณธรรม ละผยพรผานชองทางตาง โ 
พืไอ฿หຌหนวยงานอืไนเดຌรับรูຌ 

5ี ศปท.กฟผ. จัด฿หຌมีการคัดลือกบุคคลตຌนบบดຌานคุณธรรม 

6ี  ศปท.กฟผ. รวบรวมขຌอมูลจากสายงานตาง โ ประมินผลการด านินงานตามหลักกณฑ์องค์การ
คุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม  

7ี ศปท.กฟผ. จัดสงขຌอมูลการประมินผลการด านินงานตามหลักกณฑ์ฯ ฿หຌกระทรวงวัฒนธรรม  
 

การขับคลืไอน กฟผ. ฿หຌป็นองค์การคุณธรรมตຌนบบ ิปี 2567 ป็นตຌนเปี 
1ี ฝຆายตาง โ ละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการน าผนสงสริมคุณธรรมปງาหมายของหนวยงานเปปฏิบัติ 

ละรายงานผลการด านินงานตามผนงานฯ ฿หຌผูຌทนสายงานละหนวยงานขึๅนตรงผูຌวาการทุกเตรมาส พืไอ
รวบรวบละรายงาน ศปท.กฟผ. ละคณะกรรมการธรรมาภิบาลละความรับผิดชอบตอสังคม พืไอทราบทุก
เตรมาส  

2ี ศปท.กฟผ. จัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌการขับคลืไอนองค์การคุณธรรมระหวางฝຆายตาง โ หรือ
ระหวางสายงาน พืไอหานวทางการปฏิบัติทีไป็นลิศ 

3ี ศปท.กฟผ. ถอดองค์ความรูຌจากการด านินงานองค์การคุณธรรม ละผยพรผานชองทางตาง โ 
พืไอ฿หຌหนวยงานอืไนเดຌรับรูຌ 

4ี ศปท.กฟผ. จัด฿หຌมีการคัดลือกบุคคลตຌนบบดຌานคุณธรรม 

5ี  ศปท.กฟผ. รวบรวมขຌอมูลจากสายงานตาง โ ประมินผลการด านินงานตามหลักกณฑ์องค์การ
คุณธรรมตຌนบบของกระทรวงวัฒนธรรม  

6ี ศปท.กฟผ. จัดสงขຌอมูลการประมินผลการด านินงานตามหลักกณฑ์ฯ ฿หຌกระทรวงวัฒนธรรม  
  

 

 



หนຌา 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ประกาศจตนารมณ ์

ฝຆาย........................................... 
  

พวกรา ผูຌบริหารละปฏิบัติงาน ฝຆาย............................ มีจตนารมณ์รวมกันทีไจะสงสริมละพัฒนา
ฝຆาย................฿หຌป็นหนวยงานคุณธรรม ดยมี คุณธรรมปງาหมาย คือ ........................................... ละมี 
  

 ปัญหาทีไอยากกຌ คือ 

 แ. ............................................................................................. .............................................................. 
 โ. .............................................................................................. ............................................................. 
 ใ. .......................................................................................................................... ................................. 

 ความดีทีไอยากท า คือ 

 แ. ............................................................................................. .............................................................. 
 โ. .............................................................................................. ............................................................. 
 ใ. .......................................................................................................................... ................................. 
  

ทัๅงนีๅ ราทุกคนจะถือปฏิบัติป็นกติกาของฝຆาย.................... พืไอ฿หຌคุณธรรมน าการพัฒนา กิด
สังคมคุณธรรมทีไ มัไนคง มัไงคัไง ยั ไงยืน ทุกคน฿นฝຆาย.......................มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีตอ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมัไน฿นหลักธรรมทางศาสนา นຌอมน าหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละวิถีวัฒนธรรมเทยเป฿ชຌ฿นการด ารงชีวิต ปัญหาหมดเป สิไงทีไดีงามกิดขึๅน 
ป็นบบอยางทีไดี ตอเป 
 

หมายหตุ : ฿หຌนบทຌายประกาศจตนารมณ์ดຌวยรายชืไอของผูຌขຌารวมประชุมทีไมีการลงนาม  
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อกสำรชุดทีไ แ กำรก ำหนดพฤติกรรมเมพึงประสงค์  สำหตุ  พฤติกรรมพึงประสงค์ ละคุณธรรมปງำหมำย 

ฝຆำย ................................................................................. 
กำรเฟฟງำฝຆำยผลิตหงประทศเทย 

 

ค ำชีๅจง แ. ก าหนดพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ ประมาณ ใู5 พฤติกรรม ละวิคราะห์สาหตุทีไทຌจริงของพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ 
 โ. ระบุพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅน ละระบุคุณธรรมหลัก ิวินัย พอพียง สุจริต จิตอาสาี ทีไ฿ชຌ฿นการกຌปัญหา 
 

บัญชีทีไ แ 

พฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ ิแี 
ิปัญหำทีไอยำกกຌ : พฤติกรรมทีไป็นอุปสรรค

ตอกำรบรรลุปງำหมำยองค์กำรี 

สำหตุ ิ2ี 

บัญชีทีไ ใ 

พฤติกรรมทีไพึงประสงค์ ิใี 
ิควำมดีทีไอยำกท ำ : พฤติกรรมทีไอืๅอตอ

กำรบรรลุปງำหมำยองค์กำรี 

คุณธรรมปງำหมำย ิไี 

แ. 
 

   

โ. 
 

   

ใ. 
 

   

ไ. 
 

   

5. 
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อกสำรชุดทีไ 2 กำรก ำหนดนวปฏิบัติจำกคุณธรรมปງำหมำย ิดຌำน.......................ี  
ฝຆำย ................................................................................. 

กำรเฟฟງำฝຆำยผลิตหงประทศเทย 
 

ค ำอธิบำย แ. ก าหนดคุณธรรมป้าหมาย ดยลือกคุณธรรมป้าหมายจากอกสารชุดทีไ 1 

 โ. น าพฤติกรรมทีไพึงประสงค์มาพิจารณา ละก าหนดป็นนวปฏิบัติ฿นอกสารชุดทีไ 2 ดยยกตามหนຌาทีไรับผิดชอบของตละกลุมบุคคล 

 

คุณธรรมปງำหมำย 
นวปฏิบัต ิ

ผูຌบริหำรหนวยงำน บุคลำกร 
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อกสำรชุดทีไ ใ กิจกรรมสงสริมคุณธรรมปງำหมำย ิดຌำน.............................ี  
ฝຆำย ................................................................................. 

กำรเฟฟງำฝຆำยผลิตหงประทศเทย 
 

ค ำอธิบำยกำรกรอกขຌอมูล : น าขຌอมูลจากอกสารชุดทีไ 1 ละ โ มาก าหนดป็นกิจกรรมตาง โ พืไอสริมสรຌางคุณธรรม
ป้าหมาย 

ค ำอธิบำย สิไงทีไตຌองก ำหนด 
1.  ชืไอกิจกรรม  ิ ชัดจน ขຌา฿จงาย
สะทຌอนพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ี ชืไอกิจกรรม : .................................................................................................................... 

2. พฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ ิปัญหาทีไ
อยากกຌี 

 

ปัญหำ : ............................................................................................................................ 

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

ใ. สำหตุ ิสามารถระบุเดຌมากกวา แ
สาหตุี 
 

สำหตุของปัญหำ :      

แ. .................................................................................................................................... 

โ. .................................................................................................................................... 

ใ. .................................................................................................................................... 

ไ. .................................................................................................................................... 

ไ. วัตถุประสงค์ หมายถึง สิไงทีไตຌองการ
฿หຌกิดขึๅนมืไอสิๅนสุดกิจกรรม ิสอดคลຌอง
กับพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ี 

วัตถุประสงค ์: 

แ. .................................................................................................................................... 

โ. .................................................................................................................................... 

ใ. .................................................................................................................................... 

5. ปງำหมำย ิระบุป็นป้าหมายชิง
ปริมาณละคุณภาพี 
แี ชิงปริมาณ ระบุกลุมคนละจ านวนทีไ
กิดการปลีไยนพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ 
โี ชิงคุณภาพ ระบุถึงพฤติกรรมทีไพึง
ประสงค์ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅน 

ปງำหมำย : 

ิแี ชิงปริมำณ .................................................................... จ ำนวน .................... คน 

ิ2ี ชิงคุณภำพ .............................................................................................................. 

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

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

......................................................................................................................................... 
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6. วิธีด ำนินกำรตัๅงตริไมตຌนจนสรใจสิๅน 
ิป็นกิจกรรมหรือขัๅนตอนการด านินงาน 
ครืไองมือ วัสดุ  อุปกรณ์ งบประมาณ 
ผูຌ รั บผิ ดชอบ ดยวิ ธี ด า นินการตຌอง
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ี  

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำร : 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

็. ผลทีไคำดวำจะเดຌรับละบรรลุ
คุณธรรมปງำหมำยดຌำนทีไตຌองกำร 

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ : 

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

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

คุณธรรมปງำหมำย........................................................................................................... 
่. ประมินผล ิพืไอชวย฿หຌทราบระดับ
ความส ารใจของการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน
ดยพิจารณาจากอกสารชุดทีไ แ ละ โี 
วิธีกำรประมิน ิเดຌจากการสังกต ละ/ 
หรือการสัมภาษณ์ี 

กำรประมินผล : 

แี พฤติกรรมทีไปลีไยนปลง .......................................................................................... 

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

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

2ี วิธีกำรประมิน......................................................................................................... 

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

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

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

ใี ระยะวลำกำรประมิน .......................................................................................... 

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

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

......................................................................................................................................... 
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รำยละอียดกิจกรรมสงสริมคุณธรรมปງำหมำย ิดຌำน.............................ี  
ฝຆำย ................................................................................. 

กำรเฟฟງำฝຆำยผลิตหงประทศเทย 
 

รำยละอียดกำรด ำนินกำร 
 

ชืไอกิจกรรม : ........................................................................................................................................................................................ 
 

ปัญหำ : ............................................................................................................................................................................................... 

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

สำหตุของปัญหำ :      

แ. ......................................................................................................................................................................................................... 

โ. .......................................................................................................................................................................................................... 

ใ. ......................................................................................................................................................................................................... 

ไ. ......................................................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค ์: 

แ. .......................................................................................................................................................................................................... 

โ. .......................................................................................................................................................................................................... 

ใ. ......................................................................................................................................................................................................... 

ปງำหมำย : 

ิแี ชิงปริมำณ .................................................................... จ ำนวน .................... คน 

ิ2ี ชิงคุณภำพ ................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำร : 
.............................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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รำยละอียดกำรด ำนินกำร 
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ : ........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

คุณธรรมปງำหมำย............................................................................................................................................................................... 
กำรประมินผล : 

แี พฤติกรรมทีไปลีไยนปลง .............................................................................................................................................................. 

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

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

2ี วิธีกำรประมิน................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

ใี ระยะวลำกำรประมิน 

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
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ผนสงสริมคุณธรรมดຌำน......................................................................... 
ฝຆำย ................................................................................. 

กำรเฟฟງำฝຆำยผลิตหงประทศเทย 
 

ผลผลิตของกิจกรรม ิOutputี ปງำหมำย 
 

 

 

 

ล ำดับ รำยละอียดกิจกรรม 
นๅ ำหนัก
กิจกรรม 

ปี 2564 ผูຌรับผิดชอบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

 รวม ิรำยดือนี               

 รวม ิสะสมี               

 


