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1. บทน�ำ
ศาสนาและหลักธรรมค�ำสัง่ สอนเป็นเรือ่ งทีม่ กี ารกล่าวขานและมีมกี ารประพฤติปฏิบตั กิ นั มายาวนาน
หลายพันปีมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศีลธรรมซึ่งเป็นข้อก�ำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมที่ควร
ประพฤติปฏิบัติต่อกันและกัน ตลอดจนข้อห้ามที่ไม่ควรกระท�ำต่อสมาชิกในสังคมด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด
ความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม ตลอดจนลัทธิความเชื่อถือต่าง ๆ ทั่วทุกมุม
โลกล้วนเป็นที่มาของการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์แทบทั้งสิ้น บางข้อก�ำหนดมีมาตรการบังคับ แต่บางข้อ
ก�ำหนดก็เป็นเรือ่ งแนะน�ำให้ถอื ปฏิบตั ซิ งึ่ ในระยะต่อ ๆ มาเมือ่ หลักปฏิบตั ติ ามหลักธรรมค�ำสัง่ สอนของศาสนา
แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางจนเป็นทีย่ อมรับของมวลมนุษย์ชาติวา่ หลักศีลธรรมเป็นหลักความประพฤติ
ทีด่ ที ชี่ อบ หากบุคคลใดมีศลี ธรรมประจ�ำใจก็ยอ่ มมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมติดตัวไปด้วยโดยจะแสดงออกเป็น
พฤติกรรมของแต่ละคนต่อเมื่อมีภารกิจหน้าที่ให้กระท�ำ ซึ่งพิจารณาได้จากเจตนารมณ์ การกระท�ำ และผล
ของการกระท�ำ  และในทางการเมืองและการบริหารปกครองก็ได้ผนวกแนวทางปฏิบัติตามหลักศีลธรรมให้
เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับที่มีหน้าที่บริหารงานในองค์กร เนื่องจากว่าคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไปตลอดในการปฏิบัติงานนอก
เหนือจากกฎระเบียบต่าง ๆ ตามข้อกฎหมายก�ำหนดไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศชาติ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2551)
กล่าวโดยสรุปก็คอื ข้าราชการนัน้ เป็นบุคคลทีส่ ามารถให้คณ
ุ ให้โทษแก่ประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะ
หัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างสูงในการบริหารงาน อีกทั้งจะ
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหัวหน้าหน่วยงานราชการไม่มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานราชการนั้น ๆ เป็นอย่างมาก ยก
ตัวอย่างเช่น งานไม่มปี ระสิทธิภาพ หย่อนยานในประสิทธิภาพการท�ำงานและชอบเอารัดเอาเปรียบประชาชน
มีการทุจริต ประพฤติมิชอบอยู่เสมอ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้หมดไปจากระบบราชการได้ ถึงแม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะท�ำให้หน่วยงานราชการมี
มาตรฐานการท�ำงาน สาเหตุประการหนึ่งก็คือการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
บทความนี้จะกล่าวถึงแง่คิดและมุมมองบางประการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารงานหรือการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนของผูเ้ ป็นบุคลากรในหน่วย
งานทุกระดับ เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุน หรือผลักดันให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้บ�ำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�ำหน่วยงานจะต้องท�ำตนเป็นแบบอย่างและ
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เอาใจใส่ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรของตนให้เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นเลิศทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความหมายของค�ำว่า “คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค�ำว่า “คุณธรรม” ว่า “สภาพ
คุณงามความดี” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลใดมีคุณธรรมดีเด่นมากน้อยเพียงใดนั้น
ย่อมต้องพิจารณาโดยรวมว่าบุคคลนั้นมีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร ด�ำรงตนอยู่ในกรอบของ
กฎหมายและศีลธรรมเพียงใด? เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและต่อสังคมอย่างไร และเป็นผู้ที่
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพียงใด (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2550)
พจนานุกรมฉบับเดียวกันนี้ให้ความหมายของค�ำว่า “จริยธรรม” ว่าเป็น “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติ” ตามหลักศีลธรรม และกฎศีลธรรม ดังนั้น จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ดีควรจะปฏิบัติ
หน้าที่ในวิชาชีพอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้บริหารที่ดีนั้นจักต้องครองตนในสังคมอย่างไร
(ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2550)
ปราชญา กล้าผจัญ (2550) ได้ให้ความหมายคุณธรรม (Morality) ว่า หมายถึงคุณความดีที่มีอยู่
ประจ�ำใจคน คนที่มีคุณธรรม คือ คนที่มีใจโอบอ้อมอารี มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ท�ำร้ายใคร
คนที่มีคุณธรรมจะรักความยุติธรรมและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ สอดคล้องกับไสว มาลาทอง ที่กล่าวว่า
เป็นคนดี ต้องมีคุณธรรม คือ ต้องมีศีลธรรมประจ�ำใจ
จริยธรรม (Ethic) มีความหมายว่า กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือ หลักความจริงทีเ่ ป็นแนวทาง
แห่งความประพฤติปฏิบตั ิ (ไสว มาลาทอง, 2542) สอดคล้องกับปราชญา กล้าผจัญ (2550) ทีใ่ ห้นยิ ามความ
หมายของค�ำว่า จริยธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดี ความถูกต้อง เป็นพลังเชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์ และ
มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นพลังกระตุน้ จิตส�ำนึก (Conscience) ของมนุษย์ให้มคี วาม
รู้สึกรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตน
ผู้เขียนมีความเห็นว่า คุณธรรมและจริยธรรมมีลักษณะเป็นนามธรรม การที่จะกล่าวถึงค�ำทั้งสอง
ค�ำนี้ให้ชัดเจนทุกคนยอมรับจึงเป็นเรื่องยาก แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีความเห็นพ้องต้องกันว่า คุณธรรมและ
จริยธรรมเกี่ยวข้องกับความดีงาม ความถูกความผิด พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติ ค่านิยมและความ
คาดหวังของสังคม รวมทัง้ มาตรการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ แต่เมือ่ น�ำไปปฏิบตั หิ รือประยุกต์
ในสถานการณ์เฉพาะก็มักจะมีความแตกต่างกันเสมอ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2551) ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั กิ นั ในแต่ละสังคมหรือชุมชนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั อุดมการณ์และความเชือ่ เกีย่ ว
กับสิ่งที่เป็นความดีงาม จึงอาจท�ำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากยึดหลักธรรม
ทางศาสนา หรือกฎ ระเบียบ ประมวลจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว ก็จะท�ำให้ความคิดเห็น
ของปัจเจกบุคคล ถูกจ�ำกัดพฤติกรรมเชิงปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของความควรหรือไม่ควรได้ ดังนัน้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรจึงควรมีมาตรการทีเ่ หมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม โดยน�ำหลักธรรมทางศาสนา
มาปฏิบตั แิ ละส่งเสริมเนือ่ งจากว่าศาสนาทีเ่ รานับถือนัน้ มีทงั้ ค�ำสัง่ และค�ำสอนซึง่ พระพรหมวชิรญาณ (2551)
กล่าวว่า ค�ำว่า “สั่ง” หมายถึงต้องท�ำตาม หากไม่ท�ำตามจะได้รับความเสียหาย ที่เราเรียกว่า ศีล ส่วนค�ำว่า
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“สอน” หมายถึงแนะน�ำพร�่ำสอน อบรม บ่มเพาะ บอกกล่าวว่าสิ่งนี้ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ สิ่งนี้น่าท�ำหรือไม่
น่าท�ำอย่างไร หมายความว่า ให้คิดมากกว่าการสั่งบังคับให้ท�ำ อันเรียกว่า ธรรม หรือธรรมะ รวมทั้งสองค�ำ
เข้าด้วยกันเราเรียกว่า “ศีลธรรม”
ดังนัน้ จะพิจารณาเห็นได้วา่ คนเราเมือ่ นับถือศาสนาแล้วย่อมมีศลี ธรรมประจ�ำใจกันทุกคน ส่วนจะ
ปฏิบตั ไิ ด้มากน้อยแค่ไหนก็จะสังเกตได้จากพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นของแต่ละบุคคลว่ามีความสมดุลระหว่าง
ศีล กับ ธรรม หรือไม่เพียงใด เกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้ พระพรหมวชิรญาณ (2551) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า
ทุกคนต่างทราบกันดีว่า ศีล นั้น คือ มาตรการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของชีวิต เพื่อวิถีที่ดีงามและ
สันติสุข แต่เพราะเราลืม และมิได้ให้ความส�ำคัญต่อ ศีล เท่าที่ควร สังคมปัจจุบันจึงละทิ้งกฎเกณฑ์ของชีวิต
ไปหมดสิ้น เมื่อเราทิ้ง ศีล คือกฎเกณฑ์ของชีวิต เอาแต่ คุณธรรม เราจึงประสบปัญหาและได้รับความเดือด
ร้อน พระพุทธองค์จึงทรงวาง “กฎศีลธรรม” ออกมาใช้เป็นกลไกหรือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ชีวิตและสังคม เพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามและเพื่อสันติสุขของชาวโลก
3. แนวคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ปรัชญา เวสารัชช์ (2552) กล่าวว่า นักวิชาการทีใ่ ห้ความสนใจเรือ่ งราวของคุณธรรมและจริยธรรม
ได้มีข้อคิดเห็นหลากหลายและแตกต่างกันไปอย่างมาก ทั้งนี้ คุณธรรมและจริยธรรมมีลักษณะบางประการ
ดังต่อไปนี้
1) คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องของความควรไม่ควร – การวินิจฉัยความควรไม่ควรขึ้นกับ
บริบท สังคม หรือสภาวการณ์ที่แตกกันไป เป็นเรื่องของความคิดเห็นและเป็นนามธรรม จึงก่อให้เกิดความ
แตกต่างกันในการวินิจฉัยและตีความ ซึ่งอาจไม่เห็นตรงกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกกรณี แต่อย่างไรก็ตาม
คุณธรรมและจริยธรรมต้องอาศัยความเห็นของคนส่วนใหญ่ ประกอบกับแนวทางตีความทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต
หรือตัวอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยพิจารณาถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ด้วย
2) คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องของส�ำนึกส่วนบุคคล – คุณธรรมและจริยธรรมมิใช่กฎเกณฑ์
ลายลักษณ์อกั ษรทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานตีความเพียงอย่างเดียว คนแต่ละคนควรรูว้ า่ ควรท�ำอะไร ไม่ควรท�ำอะไร
และจ�ำเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมนิสัยของตนเอง ซึ่งโดยจิตส�ำนึกแล้วบุคคลต้องรู้ดีรู้ชั่วด้วยตนเองและ
ควบคุมบังคับใจตนเองมิให้ล่วงละเมิดจริยธรรม เพราะหากละเมิดแล้วก็ไม่สมควรอยู่ในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐอีกต่อไป หรือกรณีองค์กรเอกชนก็เช่นเดียวกัน
3) คุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ – การปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรมและจริยธรรม
ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งประยุกต์หลักการให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และใช้ดลุ ยพินจิ ตัดสินใจหรือด�ำเนินการให้
เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับประชาชนหรือผูร้ บั บริการ ตลอดจนหน่วยงานและประเทศ
ชาติว่ามีการละเมิดจริยธรรมหรือไม่เพียงใด
4) คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรือ่ งของเอกบุคคล – โดยแต่ละบุคคลในบทบาทฐานะและต�ำแหน่ง
หน้าที่ต่าง ๆ เลือกใช้ปฏิบัติ เป็นการตัดสินใจส่วนตน เป็นจิตส�ำนึกส่วนตน และเมื่อยึดถือปฏิบัติแล้ว ย่อม
ไม่พึงหวังผลตอบแทนอื่นใด นอกจากความภาคภูมิใจส่วนตนซึ่งผู้อื่นอาจล่วงรู้หรือไม่ล่วงรู้ก็ได้ ทั้งนี้เพราะ
จริยธรรมเป็นกรอบหรือแนวทางซึ่งผู้มีต�ำแหน่งหรือหน้าที่การงานในองค์กรภาครัฐพึงส�ำเหนียกท�ำความ
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เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่อาจไม่มีบทลงโทษกรณีละเมิดจริยธรรมเหมือนการกระท�ำผิด
กฎหมายตามลักษณะความผิดทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ยกเว้นมีกฎหมายก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับความผิดบางอย่างของ
การละเมิดจริยธรรมเอาไว้
5) คุณธรรมเป็นเครื่องท�ำให้เกิดจริยธรรม ผู้ปฏิบัติงานที่ดีต้องมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี จริยธรรมต้องมาจากจิตใจ แนวคิดมีอยู่ว่าในโลกนี้
ไม่มีอะไรส�ำคัญเท่ามนุษย์ ในมนุษย์ไม่มีอะไรส�ำคัญเท่า “จิตใจ” จิตใจเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดใน
พฤติกรรมของมนุษย์ และจริยธรรมคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ที่สังคมส่วนใหญ่
ยอมรับ
จะเห็นได้ว่า แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมีหลากหลาย ดังจะยกเป็นตัวอย่าง
เพิ่มเติมบางตัวอย่างต่อไปนี้
1) แนวคิดเรื่องพหุศีลธรรม – แนวคิดนี้ถือว่ามีหลักการทางศีลธรรมและค่านิยมทางศีลธรรม
มากมายซึ่งมนุษย์ใช้ในการตัดสินการกระท�ำของตนเองและผู้อื่น หลักการดังกล่าวถูกใช้เพื่อตัดสินความถูก
หรือผิดไม่เหมือนกัน พฤติกรรมอย่างหนึง่ ในสังคมหนึง่ อาจเป็นเรื่องถูกต้อง แต่อาจเป็นสิง่ ตรงกันข้ามในอีก
สังคมหนึง่ หรือแม้แต่ในสังคมเดียวกันอาจมีการวินจิ ฉัยพฤติกรรมของคน ๆ หนึง่ แตกต่างไปจากอีกคนหนึง่
ก็ได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นพฤติกรรมแบบเดียวกัน แนวคิดนี้จึงไม่ยอมรับการหยิบยกจริยธรรมในสังคมอื่นมาตัดสิน
ความถูกต้องทางจริยธรรมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่แตกต่างกันออกไป
2) แนวคิดเรือ่ งอรรถประโยชน์ – เป็นแนวคิดของกลุม่ อรรถประโยชน์นยิ ม (Utilitarianism) ตาม
แนวทางของจอห์น สจวต มิลล์ ซึ่งอธิบายไว้ว่าทางเลือกในการด�ำเนินการที่ดีที่สุดหรือดีกว่าอย่างอื่นในเชิง
ศีลธรรม คือ ทางเลือกทีน่ ำ� ไปสูอ่ รรถประโยชน์สงู สุด นัน่ คือความสุขและความพึงพอใจส�ำหรับมนุษย์ ดังนัน้
หลักการพืน้ ฐานของจริยธรรมทีม่ นุษย์พงึ ยึดถือปฏิบตั คิ อื การกระท�ำอะไรก็ตามทีน่ ำ� ไปสูค่ วามสุขและความ
พึงพอใจส�ำหรับมนุษย์จ�ำนวนมากที่สุด
3) แนวคิดว่าด้วยเจตนารมณ์แห่งการกระท�ำ – อิมมานูเอล คานท์ นักปรัชญาชาวเยอรมัน เห็น
ว่าการกระท�ำที่จะมีคุณค่าทางศีลธรรมได้นั้นต้องเป็นการกระท�ำที่เกิดจากเจตนาที่ถูกต้องหรือเจตนารมณ์
ที่ดี คานท์จึงเห็นว่าจริยธรรมนั้นต้องเกิดจากเจตนามิใช่พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเจตนาที่ดีย่อม
ส่งผลที่ดีอยู่แล้ว เว้นสียแต่จะมีปัจจัยอุปสรรคอื่นมาขัดขวาง
บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ได้ก�ำหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมแก่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภทและให้มกี ารบังคับ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ ก�ำหนดขั้นตอนการลงโทษ เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม โดยถือเป็นความผิดทางวินัย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ได้ก�ำหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
9 ประการ ได้แก่
232 Vol.6 No.2 July - December 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
2) การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือประโยชน์สว่ นตนและไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
4) การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ในการบริหารราชการแผ่นดินจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดหน่วยงานหรือองค์กรตามภารกิจหน้าทีต่ งั้ แต่
ระดับกระทรวง ทบวง กรม ซึง่ เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ลงไปจนถึงราชการบริหารส่วนภูมภิ าค คือ
จังหวัด อ�ำเภอ และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น อันได้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล นอกจากนี้ก็ยังมีรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการอื่น ๆ อีก โดย
หน่วยงานหรือองค์กรตามทีก่ ล่าวถึงข้างต้นจ�ำเป็นต้องมีขา้ ราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของรัฐ
เป็นฝ่ายปฏิบตั งิ านในฐานะกลไกรัฐ มีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายข้าราชการการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจ�ำ  โดยแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นของตนเองตามฐานะแห่งต�ำแหน่ง
นัน้ ๆ เช่น ฝ่ายการเมืองก็มรี ฐั มนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ�ำก็มที งั้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่
ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการกอง หัวหน้าแผนก และประจ�ำแผนกลง
ไปตามล�ำดับเพื่อบริหารกิจการสาธารณะตามนโยบายของฝ่ายการเมือง ส่วนองค์กรภาคธุรกิจเอกชนก็มี
โครงสร้างองค์กร และบุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของผู้ประกอบกิจการเช่นเดียวกัน
ประเด็นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในองค์กรย่อมมีลักษณะพิเศษจากหลักการสากล
ส�ำหรับคนโดยทั่วไปในสังคม เนื่องจากกลุ่มบุคคลในองค์กรภาครัฐ เป็นกลุ่มที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในสังคมใน
การกระท�ำกิจการสาธารณะต่าง ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อส่วนรวมจากผลของการกระท�ำของบุคคลกลุม่ นี้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งบุคคลระดับผู้น�ำหรือผู้ปกครองควรจะมีจริยธรรมมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป ดังตัวอย่างเช่น
1) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
2) การมีศีลธรรมประจ�ำใจ
3) การเคารพกติกาของสังคม
4) ต้องมีความยุติธรรม
5) ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต (วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2548)
4. มูลเหตุจูงใจที่ท�ำให้มีการกระท�ำผิดหรือละเมิดจริยธรรม
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547) กล่าวว่า สาเหตุส�ำคัญของการประพฤติมิชอบในวงราชการ มาจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบนั้น สืบเนื่องมาจาก จริยธรรม หรืออาจเรียกว่า
จิตใจ จิตส�ำนึก จิตวิญญาณ และอุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเพราะจริยธรรมมีส่วนส�ำคัญในการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 233

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ก�ำหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ รวมทัง้ การกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำใด ๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ อันส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการเพือ่ ประโยชน์ของประเทศ
ชาติและประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับ พระพรหมวชิรญาณ (2545) ได้อรรถาธิบายว่า ทุกคนทราบดีว่า
ศีล นั้น คือ มาตรการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของชีวิต เพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามและสันติสุข แต่เพราะ
เราลืม และมิได้ให้ความส�ำคัญต่อ ศีล เท่าที่ควร สังคมปัจจุบันจึงละทิ้งกฎเกณฑ์ของชีวิตไปหมดสิ้น
ประวีณ ณ นคร (2531) กล่าวว่ามีเหตุบางประการที่ท�ำให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐกระท�ำ
ผิดวินัย เช่น ความไม่รู้ระเบียบแบบแผน, อิทธิพลบีบบังคับ, ความจ�ำเป็นชักน�ำ, ความกดดันทางอารมณ์
เป็นต้น ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องรักษาวินัย อันหมายถึง การระวัง การเอาใจใส่ไม่ละเลย เช่นเดียวกับที่เรา
พูดว่า “รักษาศีล” ซึ่งหมายถึงการเอาใจใส่ไม่ละเลยศีล นั่นเอง
ผูเ้ ขียนมีความคิดเห็นว่าจากเหตุผลของการกระท�ำผิดซึง่ ถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมอันเป็นการ
กระท�ำผิดวินัย หรือผิดศีล ดังกล่าวข้างต้น อาจพิจารณาเห็นได้ว่า มูลเหตุมาจาก 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) โลภ โกรธ หลง 2) ทุกข์ โศก โรค ภัย 3) ขาดวินัยในตนเอง 4) ความ
จ�ำเป็นชักน�ำ  5) ความกดดันทางอารมณ์ 6) มีค่านิยมที่ผิด และ 7) ความสับสนและความไม่เข้าใจในหลัก
ศีลธรรม (- ความไม่สมดุลระหว่างศีลกับธรรม, - เอาค�ำสอนในระดับโลกุตระไปใช้ในระดับโลกิยะ)
2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) อบายมุข 2) โอกาสเปิดช่องล่อใจ 3) เห็นตัวอย่างที่ไม่ดี 4) ความไม่
สมดุลระหว่างคนกับงาน 5) อิทธิพลบีบบังคับ และ 6) ขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบ
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการกระท�ำผิดต่าง ๆ ของบุคลากร
ในองค์กรที่มีพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมนั้นจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการหลายรูปแบบผสมผสานกัน
ทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางศีลธรรม และมาตรการทางการบริหาร ซึ่งผู้เขียนจะได้น�ำเสนอใน
ลักษณะที่เป็นมาตรการทางศีลธรรม และมาตรการทางการบริหารตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมหลัก
ของผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในองค์กรที่พึงปฏิบัติ ส่วนมาตรการทางกฎหมายเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะไม่ขอกล่าว
ถึง
คุณธรรมและจริยธรรมหลัก
ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจหน้าที่จะต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณะ ย่อมมีพันธกิจหลักในการดูแลทุกข์สุขของสังคม
และสมาชิกของสังคมโดยส่วนรวม กล่าวโดยสรุปแล้ว ต้องมีจริยธรรมก�ำกับพฤติกรรมของตนเพื่อประกัน
การท�ำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมือง ซึ่งมีอยู่หลายประการ พอสรุปได้ดงนี้
1. เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตนและพวกพ้อง หมายถึง การท�ำหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา ไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือคนใกล้ชดิ และไม่เอาประโยชน์สว่ นตัวมาเกีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ
2. การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยการอุทศิ ตน หมายความว่า ต้องท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ
ด้วยการอุทิศตน ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น เสียสละ ตรงไปตรงมา ยุติธรรม เป็นธรรม เคารพหลักการและกติกา
ของสังคม ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง กล้าหาญ อดทน
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3. มีความรับผิดชอบและผูกพันในหน้าทีข่ องตน กล่าวคือ จะต้องตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุ
ผลตามเป้าหมาย หรือเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เป็นที่พอใจของประชาชนผู้รับบริการ
4. เคารพกติกาของสังคม กติกาที่ส�ำคัญคือ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลง
ประชาคมต่าง ๆ หมายความว่า ยินดีที่จะปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยไม่ละเมิดหรือก่อความเสีย
หายใด ๆ อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น กล่าวอย่างสรุปก็คือเป็นคนมีวินัยต่อตนเอง
5. การเสียสละตนเอง หมายความว่า เมือ่ มีโอกาสเข้ามาท�ำหน้าทีส่ าธารณะและได้รบั ความ
ไว้วางใจจากประชาชนและสังคมแล้ว ต้องถือว่ามีเกียรติแ์ ละศักดิศ์ รี การตัดสินใจหรือการกระท�ำใดต้องไม่มี
ลีกษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมไปถึงการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง เช่น ทรัพย์สนิ
ผลประโยชน์ หรือพฤติกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะ
ในองค์กรภาคเอกชนก็ยังมีความจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
กิจการให้เจริญก้าวหน้า ดังจะเห็นได้จากการสัมมนาเรื่อง “จริยธรรมกับการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืน”
ด�ำเนินการโดย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และส�ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สรุปได้ว่า
1. การประกอบธุรกิจในยุคใหม่ ผู้ประกอบการต้องบริหารงานโดยค�ำนึงถึง จริยธรรม อันได้แก่
1.1 รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1.2 บริการอย่างมีคุณภาพ
1.3 ถูกต้อง ตรงไปตรงมา
1.4 มีความซือ่ สัตย์ ท�ำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้
2. ถ้าท่านใดละเลยหรือไม่คำ� นึงถึงเรือ่ งจริยธรรมแล้ว จะสร้างผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจอย่าง
รุนแรง และกว้างขวางกว่ายุคใด ๆ
3. ผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ย่อมได้รับความเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้บริโภค และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. สังคมได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน น�ำความสุขความเจริญมาให้กับประเทศชาติด้วย
ส่วนจริยธรรมทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการให้ยึดหลัก คือ
1) ต้องมีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ (ให้ข้อมูลกับลูกค้าในทุกมิติ)
2) ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานของสินค้าที่ดี และมีการบริการที่ดีให้กับผู้บริโภค
3) ผู้ประกอบการต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และผู้บริโภคเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
5. แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
คุณธรรมและจริยธรรมแม้จะมีอยู่เป็นคุณสมบัติประจ�ำตัวในแต่ละบุคคลแล้วก็ตาม แต่เมื่อเข้ามา
อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ย่อมจะมีการพัฒนา และเสริมสร้าง เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น มีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยองค์กรที่ดีจะต้องมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง เช่น เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนโดยรวม การเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว สามารถด�ำเนินการด้วยมาตรการ
ทางศีลธรรมและมาตรการทางการบริหาร ดังต่อไปนี้คือ
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5.1 มาตรการทางศีลธรรม
5.1.1 น�ำหลักศีลธรรมมาปฏิบัติ เนื่องจากศีลธรรมเป็นหลักความประพฤติที่ดี ที่ชอบ “ศีล”
หมายถึง ข้อบัญญัติที่ก�ำหนดทางปฏิบัติที่เป็นความประพฤติที่ดี ทั้งกาย วาจา และใจ ทางพระพุทธศาสนา
มีทงั้ ศีล 5 ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป ศีล 8 ส�ำหรับคฤหัสถ์ผรู้ กั ษาศีลให้เคร่งครัดขึน้ ไปอีก ศีล 10 เป็นศีลส�ำหรับ
สามเณร ส่วนศีล 227 เป็นศีลส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น ส่วน “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ค�ำสั่งสอน
ในศาสนา, หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง โดยมีหลักคิดคือ ผู้ปฏิบัติงานที่ดี
ทุกระดับ ควรมีหลักธรรมส�ำหรับพัฒนาตน เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวทางด�ำเนินการ เช่น
1) การพัฒนาจิตใจ ได้แก่ ฝึกอบรมธรรม และเข้าค่ายวิปัสสนา
2) ปฏิบัติธรรม เข้าสมาธิ ภาวนา
3) ท�ำบุญ ท�ำทาน เข้าวัดฟังเทศ ตามวันส�ำคัญทางศาสนา
5.1.2 ใช้หลักมนุษยธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเมตตา และความสามัคคี
5.1.3 ยึดมั่นในหลักศาสนา คือ
1) ไม่ประพฤติชั่ว ท�ำแต่ความดี และท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์
2) ใช้ธรรมมีอปุ การะมาก 2 ประการ คือ สติ (ความระลึกได้) และสัมปชัญญะ (ความ
รู้ตัว) ผู้มีธรรม 2 ประการนี้ ย่อมเป็นคนรอบคอบ ไม่ประมาท จะคิด จะท�ำ  จะพูดอะไรก็ไม่ผิดพลาดเสีย
หาย
3) ใช้ธรรมอันท�ำให้งาม (ธรรมส�ำหรับตกแต่งประดับจิตใจ) 2 ประการ คือ ขันติ
(ความอดทน) โสรัจจะ (ความสงบเสงี่ยม)
4) ใช้หลักธรรมส�ำหรับการครองตน ครองคน ครองงาน กล่าวคือ
					4.1) การครองตน ตรงกับหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้งาน
รู้ชุมชน รู้ประมาณ รู้กาลเทศะ และรู้บุคคล ทางปฏิบัติคือ พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
ประหยัดและอดออม รักษาระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามคุณธรรม มีความจงรักภักดีตอ่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.2) ครองคน ตรงกับหลักธรรม คือ สังคหวัตถุ 4, พรหมวิหาร 4 ดังนี้
4.2.1) สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน (การให้) ปิยวาจา (การพูดจาสุภาพ) อัตถ
จริยา (การบ�ำเพ็ญประโยชน์) และสมานัตตา (เสมอต้นเสมอปลาย)
4.2.2) พรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา (อยากให้เขามีความสุข) กรุณา (อยาก
ให้เขาพ้นทุกข์) มุทิตา (ยินดีกับความส�ำเร็จของเขา) และอุเบกขา (การรู้จักวางเฉย)
4.3) ครองงาน ตรงกับหลักธรรม คือ อิทธิบาท 4 และ ฆราวาสธรรม 4 ดังนี้
4.3.1) อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ (ความรักในหน้าที่การงาน) วิริยะ (ความ
ขยันหมั่นเพียร) จิตตะ (ความเอาใจใส่ในงาน) และวิมังสา (ความไต่ตรอง ใคร่ครวญ)
4.3.2) ฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ(ความจริง) – ซื่อตรง ท�ำจริง, ทมะ (ฝึก
ตน) – ควบคุมตนเอง ปรับตัว, ขันติ (อดทน) – เข้มแข็งไม่หวั่นไหว, และจาคะ (เสียสละ) – มีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่
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5.2 มาตรการทางการบริหาร
มาตรการทางการบริหาร หมายถึงแนวทางหรือวิธีการบริหารงานที่มีการควบคุม ก�ำกับและ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การบริการ
สาธารณะของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จึงได้จัดท�ำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ซึง่ ก่อนหน้านี้ รัฐบาล
ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 โดยน�ำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชามาปรับใช้
วาระแห่งชาตินี้มีเป้าหมายเพื่อปรับให้ภาคราชการท�ำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ประหยัด
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีจติ ส�ำนึกในการท�ำงานเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน ในการขับเคลือ่ น
วาระแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ท�ำการขับเคลื่อนในภาพรวมทั้งระบบ ระดับหน่วยงาน มุ่ง
ก�ำหนดกลยุทธ/โครงการ/นวัตกรรม ทางคุณธรรมและจริยธรรม และ ธรรมาภิบาลของแต่ละส่วนราชการ
และระดับบุคคล คือข้าราชการแต่ละคนที่ต้องหยั่งจริยธรรมไว้ในมโนส�ำนึกของตน ซึ่งในปัจจุบันก�ำลังอยู่
ในระหว่างการสร้างขบวนการเรียนรู้ระดับองค์การ หน่วยงาน และระดับบุคคล ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมมาภิบาล ทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏทั้งเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ดังนี้
1. ระดับหน่วยงานควรประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม เช่น
กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดให้โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานคุณธรรม หมายถึง โรงพยาบาลมีการบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใส ซึ่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และ
หลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน�้ำใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่า
ของผู้บริการ และบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแนวทางการด�ำเนิน
งานสูเ่ ป้าหมาย คือ 1) แต่งตัง้ คณะกรรมการ ประชุมวางแผน และเป็นแกนน�ำในการสร้างสังคมคุณธรรมใน
โรงพยาบาล 2) ก�ำหนดอัตลักษณ์ (คุณลักษณะเฉพาะตัวทีเ่ ป็นข้อบ่งชีข้ องลักษณะเฉพาะบุคคล) เช่น สามัคคี
มีวินัย ใส่ใจ พอเพียง 3)ก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบอัตลักษณ์
2. พัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเป็นกระบวนการส�ำคัญในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมของบุคคล เพราะจะท�ำให้มีความรู้ ความเข้าใจในในการปฏิบัติงาน รู้ส�ำนึก
ในหน้าที่ มีวนิ ยั มากขึน้ และก�ำหนดค่านิยมทีถ่ กู ต้องเป็นของตนเอง เช่น ประหยัดอดออม พอเพียง ซือ่ สัตย์
สุจริต รู้รับผิดชอบ เป็นต้น
3. การใช้ภาวะผูน้ ำ 
� ผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าทีโ่ ดยตรงในการควบคุมตรวจ
สอบ และริเริม่ น�ำเทคนิค วิธกี ารต่าง ๆ มาใช้เพือ่ ส่งเสริม พัฒนาและป้องกันมิให้มกี ารละเมิดจริยธรรม และ
กระท�ำผิดวินยั ได้ โดยสามารถให้คณ
ุ ให้โทษบุคลากรได้ตามอ�ำนาจหน้าทีท่ มี่ อี ยู่ เช่น การสร้างแรงจูงใจ การ
สร้างเงื่อนไข กระตุ้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการก�ำหนดมาตรฐานงาน ก�ำหนดเป้าหมายในการ
ท�ำงาน ก�ำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต�ำแหน่งตามผลงาน เป็นต้น
4. จูงใจและกระตุน้ ให้รกั เกียรติศกั ดิ์ และมีอดุ มคติ เช่น มีเครือ่ งแบบ มีการสมาคม เป็นหน่วย
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งานที่เป็นเลิศทางใดทางหนึ่ง และท�ำเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
5. สร้างความภาคภูมิใจ เช่น แสดงเกียรติคุณหรือชมเชยแก่ผู้ท�ำดี ตั้งเงื่อนไขให้แก่ผู้ท�ำดี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในที่ท�ำงาน
6. สร้างขวัญและก�ำลังใจ เช่น ความเป็นธรรม ความมัน่ คง ความก้าวหน้า และความปลอดภัย
เป็นต้น
6. สรุป

วิธีการหรือมาตรการต่าง ๆ ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ตามที่กล่าวมาข้าง
ต้น นับได้ว่าเป็นความตั้งใจของผู้รับผิดชอบที่จะพยายามขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งจะประสบผลส�ำเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของหัวหน้าหน่วยงาน
แต่ละหน่วยเป็นส�ำคัญ มิใช่ว่ามีแต่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ไว้แล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติให้
บังเกิดผลแต่ประการใดก็หาประโยชน์มไิ ด้ อย่างไรก็ตาม หากยังปรากฏว่ายังมีปญ
ั หาการร้องเรียนการปฏิบตั ิ
หน้าทีม่ ชิ อบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอยูว่ า่ มีแนวโน้มลดลง หรือเพิม่ ขึน้ ย่อมจะสะท้อนให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การ
ร้องเรียนได้กลับมาทบทวนมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต่อไป
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