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รายงานผลการดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้จัดทา
นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
เอกสารเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดาเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อปรับทัศนคติ
ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ จานวน ๓๑๕ คน

กลุ่มอานวยการ
กันยายน 2561
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สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ 1 บทนา

หน้า
๔

หลักการและเหตุผล

๔

วัตถุประสงค์

๔

เป้าหมาย

๔

วิธีดาเนินการ

๕

งบประมาณ

๕

ตอนที่ 2 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 3 สรุปผล
ภาคผนวก

๘
1๓
๑๖
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ตอนที่ 1
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ จั ดท าโครงการเสริ มสร้ างคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิ บาล
ในสถานศึ กษา “ป้ องกั นการทุ จริ ต” (กิ จกรรมส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสุ จริต) เพื่ อปลู กฝั งจิ ตส านึ กและ
สร้างค่านิยมที่ดีงาม โดยเน้นคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ นงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๓ เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และสามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสาคัญของความซื่อสัตย์สุจริต
มี วิ นั ย อยู่ อย่ างพอเพี ยง มี จิ ตสาธารณะ ผ่ านกระบวนการคิ ดอย่ างเป็ นรู ปธรรม น าไปสู่ การปฏิ บั ติ ที่ ถู กต้ อง
เหมาะสม และยั่ งยืน ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้เล็ งเห็ นความส าคัญของการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสานึก สร้างค่านิยมที่ดีงามให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม มีความสุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยูอ่ ย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต
๒.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
๒.๔ เพื่อจัดทา/สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้รับการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ จานวน ๗๔ คน
๓.๑.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีเอกสารรูปแบบกระบวนการ
ดาเนินงานและคู่มือการปฏิบัติงานระดับกลุ่มทุกกลุ่ม
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีองค์ความรู้ ทัศนคติและ
ค่านิยมที่ถูกต้อง ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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“ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
๓.๒.๒ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ สามารถปฏิบัติตน/
ปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานและคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต”
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
๑. พัฒนาบุคลากรสู่วิถีเขตสุจริต
๑.๑ จัดทา/สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
เม.ย. – มิ.ย.
สู่ความเป็นเขตสุจริต
๒๕๖๑
๑.๒ การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการ
ก.ค. ๒๕๖๑
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต
๒. ศึกษาดูงานเขตสุจริต
ก.ค. ๒๕๖๑
๓. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ
พ.ค. ๒๕๖๑
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
มิ.ย. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเขตสุจริต
เม.ย. – ก.ย.๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ/
กลุ่มนิเทศติดตาม
กลุ่มอานวยการ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๖. งบประมาณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน – สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
๖.๑ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

กิจกรรมอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๖,๐๐๐
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท
จานวน ๒ วัน
- ค่าพาหนะวิทยากร ไป - กลับ วันละ ๗๐ กม.ๆ ละ
๔ บาท รวม ๒ วัน
๔๘,๔๒๐
- อบรมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้าง
ในสานักงาน จานวน ๒๖๙ คน (๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน)
๑๔,๘๐๐
- เสื้อทีมใสสะอาด สาหรับผู้บริหารการศึกษา
ข้าราชการ และลูกจ้างในสานักงาน
จานวน ๗๔ ชุดๆ ละ ๒๐๐ บาท
๑,๔๘๐
- หนังสือสวดมนต์แปล สาหรับผู้บริหารการศึกษา
ข้าราชการ และลูกจ้างในสานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าน้ามัน

รวม

๖,๐๐๐
๕๖๐

๕๖๐
๔๘,๔๒๐
๑๔,๘๐๐

๑,๔๘๐
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จานวน ๗๔ เล่มๆ ละ ๒๐ บาท
- ค่าไวนิลอบรม ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จานวน ๑ ผืน
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม วัสดุ – อุปกรณ์
กิจกรรมศึกษาดูงาน จานวน ๒ วัน ๑ คืน ณ สพป.เลย เขต ๑
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๔๕ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ
๒๕๐ บาท
- ค่าอาหารเย็น จานวน ๔๕ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ
๓๕๐ บาท
- ค่าอาหารว่างฯ จานวน ๔๕ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ
๓๐+๕๐+๕๐+๕๐ บาท
- ค่าที่พัก จานวน ๒๓ ห้องๆ ละ ๑ คืนละ ๑,๒๐๐ บาท
- ค่าประกัน จานวน ๔๕ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๓๐ บาท

- ของที่ระลึกศึกษาดูงาน จานวน ๑ ชิ้น

๔๕๐
๓,๐๐๐

๔๕๐
๓,๐๐๐

๒๒,๕๐๐

๒๒,๕๐๐

๓๑,๕๐๐

๓๑,๕๐๐

๘,๑๐๐

๘,๑๐๐

๒๗,๖๐๐
๒,๗๐๐
๑,๕๐๐

๒๗,๖๐๐

- ค่าไวนิลศึกษาดูงาน ขนาด ๑ x ๒ เมตร จานวน ๑ ผืน

๒,๗๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐

๒๐๐

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

- ค่ารถบัสศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต ๑
จานวน ๑ คัน ๒ วัน
- ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

๖,๑๙๐
๖,๐๐๐

๑๖๔,๗๙๐

๖,๑๙๐
๓,๖๕๐

๒๕,๕๖๐ ๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๑
อบรมสัมมนา ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
กิจกรรมที่ ๒
ศึกษาดูงาน จานวน ๒ วัน ๑ คืน ณ สพป.เลย เขต ๑
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รวม
๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เป็นเขต
สุจริตปราศจากคอร์รัปชั่น
๒. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๗๔,๗๑๐
๑๒๕,๒๙๐
๒๐๐,๐๐๐

วิธีการจัด
ประเมินการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินเขตสุจริต (EBIT)

ประเมินความคิดเห็นบุคลากร

แบบประเมิน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมิน (EIT)
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นเขตสุจริตปราศจากคอร์รัปชั่น
๒. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามรูปแบบ
การดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริต เพื่อพัฒนาไปสู่เขตพื้นที่สุจริตอย่างยั่งยืน
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ตอนที่ 2
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทุจริต คือ ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่ว
ทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต การโกง เช่น ทุจริตในการสอบ คดโกง
ฉ้อโกง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ซื่อตรง เช่น คนทุจริต
ป้องกัน คือ กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน
คุณธรรม คือ ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา
ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือการรู้จักไตรตรองว่าอะไรควรทาไม่ควรทา
และอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรม คือ จริยธรรมที่นามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
จริยธรรม คือ มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่าจริยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันอีก
หลายคา บางครั้งก็มีการนามาใช้แทนกัน ซึ่งให้ความหมายทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนั้น การทาความเข้าใจ
ความหมายและขอบข่ายของจริยธรรมกับศัพท์เกี่ยวข้องในหลายมุมมองทาให้ทราบถึงทรรศนะมุมมองของผู้รู้ต่างๆ ที่
พยายามศึกษาแนวคิดจริยธรรมในด้านที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงคาว่าจริยธรรม ผู้ฟังหรือผู้ อ่าน
มักจะพิจารณาอยู่ในกรอบคิดเกี่ยวกับศาสนา ทั้งนี้ เพราะคาสอนของศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม ดังคา
กล่าวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ว่า “จริยธรรมของสังคมไทยขึ้นอยู่กับระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาว่า กาหนด
หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจาวันไว้อย่างไร หลักจริยธรรมก็กาหนดให้ปฏิบัติตามนั้น
ทั้งนี้ จริ ยธรรมมาจากคาว่า จริ ย กับ ธรรมะ จริย หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติธรรมะ
หมายถึง คุณ ความดี คาสั่ งสอนในศาสนา หลั ก ประพฤติป ฏิ บัติ ในศาสนา ความจริง ความยุติธ รรม วามถูกต้อ ง
กฎเกณฑ์ กฎหมาย สิ่งของทั้งหลาย เมื่อพิจารณาตามรูปคาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 ให้
คานิยามว่า “จริยธรรม” คือ ธรรมที่เป็น ข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม จากความหมายดังกล่าวหากมีการ
จัดระดับจริยธรรม สาโรช บัวศรี ได้ให้ความเห็นว่า จริยธรรมมีหลายระดับ ซึ่งสามารถจาแนกตามระดับกว้างๆ
ได้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับของผู้ครองเรือน คือ โลกีย์ธรรม กับ ระดับของผู้ที่สละบ้านเรือน คือ โลกุตตรธรรม
ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เห็นว่า จริยธรรม หมายถึง ความ
ถูกต้องดีงาม สังคมทุกสังคมจะกาหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทั ดฐานของตนเองว่า อะไรเป็นสิ่งที่ดีงาม และอะไรคือ
ความถูกต้อง โดยทั่วไปมิได้มีการเขียนเป็นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีการละเมิดจะ
ถูกลงโทษโดยสั งคมในขณะเดีย วกัน ส่ วนศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม เห็ น ว่า จริยธรรมกับค่านิ ยมมี
ความหมายแตกต่างกันเฉพาะในทางทฤษฎีแต่ในทางปฎิบัติยากที่จะชี้ให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ที่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องใน
ความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติ
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเช่นนั้น
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ได้ ผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ค่านิยม หมายถึง ความโน้มเอียง หรือแนวทางที่คนจะประพฤติตนไปในแนวทาง
ใดแนวทางหนึ่งที่ตัวเองได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วว่า เป็นสิ่ งที่ดีสาหรับตนหรือสังคมยอมรับนับถือและปฏิบัติตาม
แนวคิดนั้น ๆ อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่านิยมมีความหมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับความดีงามใน
ความประพฤติ โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความประพฤตินั้น ๆ ถ้าหากเป็นเพียงเจตคติ
(Attitude) ความเชื่อ (Belief) ยั งไม่อาจเรีย กได้ ว่าเป็ น ค่านิ ยมจนกว่าจะได้พิ จารณาถึงผลที่จะตามมาจากความ
ประพฤติหรือการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบและมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ยังเห็นว่าโครงสร้างแนวคิดด้านจริยธรรม จะประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการ ซึ่งส่วนมากมา
จากคาสอนทางศาสนา ดังนี้
1. ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) คื อ ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความผู ก พั น ด้ ว ยความ
พากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็จตามความมุ่ง
หมาย ทั้งพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้ดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตย์ (Honesty) คือ การประพฤติอย่างเหมาะสม และต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติ อย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น
3. ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถให้การใช้ปัญญา ในการประพฤติปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง
พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดมั่นของตนเอง ที่มีอยู่เดิมซึ่ง
อาจผิดได้
4. ความกตัญญูกตเวที (Gratitude) คือ ความรู้สานึกในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผู้อื่นมีต่อเรา
5. ความมีระเบี ย บวินั ย (Disciplined) คือ การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ ถูกต้องและเหมาะสมกับ
จรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม
6. ความเสี ย สละ (Sacrifice) คื อ การละความเห็ น แก่ ตั ว การให้ ปั น แก่ บุ ค คลที่ ค วรให้ ด้ ว ยก าลั ง กาย
กาลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเอง
7. การประหยัด (Thrifty) คือ การใช้สิ่งของพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ให้มีส่วนเกินมากนัก
รวมทั้งการรู้จักระมัดระวัง รู้จักยับยั้งความต้องการให้อยู่ในกรอบและขอบเขตที่พอเหมาะ
8. ความอุตสาหะ (Diligence) คือ ความพยายามอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความสาเร็จในงาน
9. ความสามัคคี (Harmony) คือ ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความพร้อมเพียงร่วมมือกันกระทากิจการให้
สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
10. ความเมตตาและกรุณา (Loving Kindness and Compassion) คือ ความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นมี
สุข กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
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11.ความยุติธรรม (Justice) คือ การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับความเป็นจริงและเหตุผล ไม่มี
ความลาเอียง
พระราชวรมุนี ได้กล่าวถึงจริยธรรมในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การดาเนินชีวิตความเป็นอยู่ การคลองชีวิตการ
ใช้ชีวิตการเคลื่อนไหวของชีวิตทุกด้านทุกระดับ ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ การปฏิบัติกรรมฐานเจริญสมาธิ บาเพ็ญ
สมถะ เจริญวิปัสสนา
จากนิยามข้างต้น แม้ว่าจริยธรรมจะไม่สามารถแยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่คาว่าจริยธรรม จะมีความหมายกว้างกว่า
ศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลักคาสอนทางศาสนาว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติชอบ ส่วนจริยธรรม หมายถึง หลัก
แห่งความประพฤติปฏิบัติชอบ ซึ่งมีรากฐานอยู่บนหลักคาสอนของศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็น
แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ เหตุที่จริยธรรมมักอิงอยู่กับ
ศาสนา เนื่องจากคาสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม แต่ไม่ได้หมายความว่าจริยธรรมอิงอยู่กับหลัก
คาสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงจริยธรรมยังหยั่งรากอยู่บนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยนัย
นี้ บางท่านเรียกหลักแห่งความประพฤติอันเนื่องมาจากคาสอนของทางศาสนาว่า ศีลธรรมและเรียกหลักแห่งความ
ประพฤติอันพัฒนามาจากแหล่งอื่นว่าจริยธรรม นอกจากนี้จริยธรรมยังมิใช่กฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเป็นสิ่งบังคับ
ให้คนทาตาม และมีบทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืน สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ขณะที่จริยธรรม
ไม่มีบทลงโทษ ดังนั้น คนมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ อย่างไรก็ตาม กฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในฐานะเป็น
แรงหนุนจากภายนอกเพื่อให้คนมีจริยธรรม
ส่วนคาว่า จริยศาสตร์ มาจากภาษาสันสกฤต 2 คา คือ จริย หมายถึงความประพฤติ กับ ศาสตร์ หมายถึง
ความรู้ ถ้าจะแปลความตามตัวอักษร จริยศาสตร์ หมายถึงความรู้เกี่ยวกับความประพฤติ จริยศาสตร์ในภาษาอังกฤษ
คือ Ethicsl ซึ่งมาจากคาภาษากรีกว่า Ethos มีความหมายว่า Customll คือ ขนมธรรมเนียม หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ
และค าว่ า Ethics มี ค วามห มายว่ า ศาสตร์ แ ห่ งศี ล ธรรม (Science of Morals) ทั้ งนี้ ตามพ จนานุ ก รม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ ความหมายจริยศาสตร์ว่า เป็นปรัชญาสาขาหนึ่งว่าความประพฤติ และการ
ครองชีวิต ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด หรืออะไรควร อะไรไม่ควร ดังนั้น จริยศาสตร์จึงหมายถึง ความรู้
หลักการหรือทฤษฎีที่ใช้เหตุผลแยกความดีออกจากความชั่ว เป็นสาขาหนึ่ งของปรัชญา และเป็นศาสตร์ที่เป็นบรรทัด
ฐานของความประพฤติของมนุษย์ ทาให้จริยศาสตร์มีความเด่นชัดแตกต่างไปจากศาสตร์ที่มีรูปแบบอื่นๆ อาทิ เช่น
คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงผัสสะต่างๆ (Empirical Sciences) เช่น เคมี และฟิสิกส์ นอกจากนี้
ยังมีคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่าจริยธรรม ซึ่งบางกรณีอาจก่อให้เกิดความสับสน มีการนาไปใช้ในความหมายที่
แตกต่ างกัน และไม่ ตรงกับ ความหมายที่ แท้ จริง อาทิ ค าว่า จรรยา คุ ณ ธรรม ศีล ธรรม จรรยาบรรณ มโนธรรม
มารยาท ธรรมาภิบาล กล่าวคือ
“จรรยา” (Etiquette) หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ เช่น จรรยาครู จรรยา
ตารวจ ฯลฯ
“คุณธรรม” (Virtue) คือ คุณ + ธรรมะ เป็นคุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม คุณธรรมจึงเป็นจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอก็จะเป็น
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สภาพคุณ งามความดีท างความประพฤติและจิตใจของ ผู้ นั้น คุณ ธรรมจึงเป็น จริยธรรมที่ฝึ กฝนจนเป็ นนิสั ย เช่น
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ
“จรรยาบรรณ” (Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ ประกอบอาชีพการงานแต่ล ะ
อย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก
“มโนธรรม” (Conscience) หมายถึง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา เชื่อ
กันว่า มนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม เนื่องจากบางขณะเราจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกว่าต้องการทาสิ่ง
หนึ่ง และรู้ว่าควรทาอีกสิ่งหนึ่ง
“มารยาท” (Manner) หมายถึง กิริยา วาจา ที่สังคมกาหนดไว้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีแตกต่าง
กันไป
“ธรรมาภิ บ าล” (Good Governance) หมายถึ ง การจัด การปกครอง การบริห ารกิจ การบ้ านเมื อง การ
ควบคุมดูแลกิจการ การกากับดูแลหน้าที่ อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Process) และระบบ (System) ซึ่ง
องค์กรหรือสังคมได้มีการปฏิบัติหรือดาเนินการ (Operate) ปกครองด้วยคุณความดี ซื่อตรงต่อกัน มั่นคงในสัญญาที่มี
ต่อกัน ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน นิติธรรม ความโปร่งใส การตอบสนอง การแสวงหา
ฉันทามติ ความถูกต้อง ความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ภาระรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ยังมีคาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคาว่า จริยธรรม อีกหนึ่งคา คือ คาว่า ทศพิธราชธรรม (Virtues
of the King) ซึ่งหมายถึง จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจาพระองค์ หรือ
เป็นคุณธรรมประจาตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแกประชาชน ถือ
ได้ว่าเป็นหลักจริยธรรมอีกอันหนึ่งสาหรับนักการเมือง ที่ต้องนาไปปฏิบัติหน้าที่ทางการงานการปกครอง คุ ณธรรมทั้ง
10 ประการ สามารถแจกแจงได้ ดังนี้
ทาน คือ การให้ การเสียสละ การให้น้าใจ
ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ให้ปราศจากโทษ
บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม
ความซื่อตรง คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดารงอยู่ในสัตย์สุจริต
ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
ความเพียร คือ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน
ความไม่โกรธ คือ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น แม้จะลงโทษผู้ทาผิดก็ทาตามเหตุผล
ความไม่เบียดเบียน คือ การไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น
ความอดทน คือ การรักษาอาหาร กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย การอดทนต่อสิ่งทั้งปวง
ความยุติธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
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จากที่กล่าวมาข้างต้นคาว่าจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ล้วนมีเป้าหมายเพื่อการควบคุมตนเอง
และส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้ น ส่ ว นค าว่ า ธรรมาภิ บ าลใช้ เพื่ อ เป็ น กลไกควบคุ ม โครงสร้ าง ระบบ และ
กระบวนการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กร กล่าวโดยสรุปจริยธรรมคือ สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์
โดยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องพัฒ นาขึ้น โดยอาศัยกฎเกณฑ์ ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลั กการทาง
ศีลธรรม หลักปรัช ญา วัฒ นธรรม กฎหมาย หรือจารีตประเพณี เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม นอกจากนี้
จริ ย ธรรมยั งใช้ เป็ น แนวทางประกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กความประพฤติ การกระท าที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมในแต่ ล ะ
สถานการณ์ เป็นศีลธรรมที่ใช้เฉพาะกลุ่ม
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ตอนที่ 3
สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับผู้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปผลการประเมินต่อการจัดโครงการ
จากการส ารวจความพึ งพอใจในการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ บาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยแจกแบบประเมินให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ๓๑๕ ชุด ซึ่งได้จานวนแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน ๓๑๕ ชุด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถานภาพ
จากข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ พบว่า ชาย คิดเป็นร้อยละ 72.38 หญิง คิดเป็นร้อยละ 27.62 อายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.48 อายุ
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62.86 วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0
วุฒิปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.86 วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.14 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
ชาย
หญิง
อายุ 30 – 40 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
วุฒิต่าว่าปริญญาตรี
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
76
29
11
28
66
0
24
81
315

ร้อยละ
72.38
27.62
10.48
26.67
62.86
0
22.86
77.14
300.01
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนดาเนินการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต ” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไว้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หัวข้อการประเมิน
หัวข้ออบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม
เนื้อหาสาระในการอบรมตรงตามความต้องการ
ความพึงพอใจในกิจกรรมในภาพรวม
เทคนิคการนาเสนอของวิทยากร
วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
เอกสารประกอบการนาเสนอของวิทยากร
การบริหารเวลาของวิทยากร
ห้องประชุม
โสตทัศนูปกรณ์
อาหารและเครื่องดื่ม
การบริการ/อานวยความสะดวกต่างๆของเจ้าหน้าที่
ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรม
ท่านคาดว่าจะได้นาความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับจาก
การอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
14 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
15 ระยะเวลาการอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.44
4.35
4.38
4.45
4.46
4.08
4.49
4.54
4.43
4.19
4.34
4.40

SD
0.59
0.62
0.61
0.59
0.60
0.80
0.56
0.62
0.68
0.71
0.59
0.64

ผลการประเมิน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.39

0.58

มาก

4.44
4.24
65.62

0.59
0.66
9.44

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบ าลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 “ป้องกันการทุจริต ” ในภาพรวมอยู่
ระดับมาก โดยมีหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ห้องประชุม (𝑥̅ =4.54, SD=0.62) รองลงมา การบริหารเวลา
ของวิทยากร (𝑥̅ =4.49, SD=0.56) วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (𝑥̅ =4.46, SD=0.60)
เทคนิ ค การน าเสนอของวิท ยากร (𝑥̅ =4.45, SD=0.59) หั ว ข้อ อบรมสอดคล้ อ งกั บ วัตถุ ป ระสงค์ ของการอบรม
(𝑥̅ =4.44, SD=0.59) ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (𝑥̅ =4.44, SD=0.59) โสตทัศนูปกรณ์ (𝑥̅ =4.43,
SD=0.68) ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรม (𝑥̅ =4.40, SD=0.64) ท่านคาดว่าจะได้นาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (𝑥̅ =4.39, SD=0.58) ความพึงพอใจในกิจกรรมใน
ภาพรวม (𝑥̅ =4.38, SD=0.61) เนื้อหาสาระในการอบรมตรงตามความต้องการ (𝑥̅ =4.35, SD=0.62)
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การบริการ/การอานวยความสะดวกต่างๆของเจ้าหน้าที่ (𝑥̅ =4.34, SD=0.59) ระยะเวลาการอบรมสอดคล้องกับ
เนื้อหาหลักสูตร (𝑥̅ =4.24, SD=0.66) อาหารและเครื่องดื่ม (𝑥̅ =4.19, SD=0.71) เอกสารประกอบการนาเสนอ
ของวิทยากร (𝑥̅ =4.08, SD=0.80) ตามลาดับ
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ภาคผนวก
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