โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
๑. หลักการและเหตุผล
ดวย คณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนใน
แตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหารและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน หากคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวย
การกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
รณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความซื่อสัตย แกกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริต ใชวิธีการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
สงเสริมใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ
พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่อง
กํากับความประพฤติของตน ไดแก
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและ
เปนหลักการในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สามารถนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดจัดทําโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา

/๒. วัตถุประสงค ...

-๒๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยาง
เหมาะสม
๒.๒ เพื่อใหคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม เกิดการ
เรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองค
ความรูใหม ๆ
๒.๓ เพื่อเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหคงอยูและสืบทอดตอไป
๓. เปาหมาย

๓.๑
๓.๒
๓.๔
๓.๕

คณะผูบริหาร จํานวน ๔
พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา จํานวน
พนักงานจาง จํานวน
พนักงานจางเหมาบริการ จํานวน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน

33 คน

คน
11 คน
10 คน
8 คน

๔. วิธีดําเนินการ
๔.๑ วางแผนภายในองคกรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
๔.๒ ติดตอประสานวิทยากร
๔.๓ ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการ ฯ
๔.๔ ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 7 เดือน มกราคม ๒๕63 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๗. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด อบต.บานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๙.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ คณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดนําหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม

/๙.๒ คณะผูบริหาร ...

-๓๙.๒ คณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม เกิดการเรียนรูใน
การอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองคความรูใหมๆ
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ ประเมินจากการสังเกต และพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม
๑๐.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ
ลงชื่อ.......................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาว
เบญจวรรณ หลาสมบูรณ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- ความเห็นของหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวธัญญนรี คลองแคลว)
หัวหนาสํานักปลัดฯ
- ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นายวีระชัย รัมณียรัตนากุล)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
- ความเห็นของผูบริหารคนที่ ๑
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประเสริฐ เพราะบุญ)
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

-๔- ความเห็นของผูบริหารคนที่ ๒
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นายศักดิ์ชัย ทารัญ)
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
- ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติ
(นายกนก บํารุงโลก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

ตารางกําหนดการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
ในวันอังคารที่ 7 มกราคม ๒๕63
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

- ลงทะเบียน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

- พิธีเปดการอบรม
โดย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

- ฟงธรรมบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม”
โดย พระครูวิมลศิริสาร เจาอาวาสวัดอรัญญไพรศรี

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ฟงการบรรยาย เกีย่ วกับ “คุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย นายวีระชัย รัมณียรัตนากุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ฟงการบรรยาย เกีย่ วกับ “จริยธรรมของผูนํา (Ethical for Leadership)”
โดย นายกนก บํารุงโลก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และ
นายประเสริฐ เพาะบุญ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
- ฟงการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายที่พนักงาน อบต.ควรทราบ”
โดย นายวีระชัย รัมณียรัตนากุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

พิธีปด

หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม

รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
วันอังคารที่ 7 มกราคม ๒๕63
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

-

บันทึกขอความ

สวนราชการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม
.
ที่
ปจ ๗๖๗๐๑.๑/
วันที่ 2 มกราคม ๒๕63
.
เรื่อง เชิญเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
.
.

เรียน คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกทาน

ดวย สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม เพื่อใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ ในเรื่องการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและสิทธิผล รวมทั้ง
การรับฟงปญหา และขอคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ
จึงขอเชิญ คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน รวมโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม ในวันที่ 7 มกราคม ๒๕63 ณ หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บานทาม รายละเอียดโครงการที่แนบทาย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

หัวหนาสํานักงานปลัด

(นางสาวธัญญนรี คลองแคลว)

(นายวีระชัย รัมณียรัตนากุล)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม

รายชื่อรับทราบการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ คือ การใชหลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต
ระดับปฏิบัติการ และผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือระดับสูง ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการ
ปกครองและบริหารที่ดี (Good Governance)
การปกครองและบริหารที่ดี ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ผูบริหารงานตองมี “ประมุขศิลป” คือ
คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดี (Good Leadership) อันเปนคุณสมบัติที่ดี ที่สําคัญ ของหัวหนาฝายบริหาร
ลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับใหสามารถปกครอง และบริหารองคกรที่ตนรับผิดชอบ ใหดําเนินไปถึงความ
สําเร็จอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง และใหถึงความเจริญ รุงเรือง และสันติสุข อยางมั่นคง
คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีนั้น เปนทั้งศาสตร ( Science) และศิลป (Arts) กลาวคือ สามารถ
ศึกษาวิเคราะหวิจัยขอมูลอยางมีระบบ ( Systematic Study) จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการ
บริหาร องคกรใหสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพสูงมาแลว ประมวลขึ้นเปนหลัก หรือ ทฤษฎี ( Theory) ตาม
วิธีการทาง วิทยาศาสตร ( Scientific Method) สําหรับใชเปนแนวทาง การปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย
บริหาร ใหเกิด ประโยชนแกการปกครองการบริหารที่ดี ( Good Governance) กลาวคือ ใหบรรลุผล
สําเร็จดวยดีมีประสิทธิ ภาพสูงได เพราะเหตุนั้น ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดี จึ่งชื่อวา
เปนศาสตร (Science)
นอกจากนี้ คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีนั้น ยังเกิดจากการที่บุคคลไดเคยศึกษา หาความรู ฝกฝน
อบรม บมนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเปนผูนําที่ดี มาแตปางกอน คือ แตอดีตกาล จน หลอ
หลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเปนผูนําที่ดี ปลูกฝง เพิ่มพูน อยูใน จิตสันดานยิ่งขึ้นตอๆ มาจนถึง
ปจจุบัน ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะของความเปนผูนําที่ดีเชนนี้ ชื่อวา เปนศิลป ( Arts) ซึ่งก็คือ “บุญ
บารมี” นั้นเอง
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ นั้น ประกอบดวยหลักธรรม ๔ ประการ คือ
๑. หลักการครองตน
๒. หลักการครองงาน
๓. หลักการครองคน
๔. หลักธรรมาภิบาล
หลักการครองตน
หลักการครองตน ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี คือ เปนผูมีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี
๑.๑ มีสุขภาพกายที่ดี คือ เปนผูมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีทวงทากิริยา รวมทั้งการแตงกาย ที่สุภาพ
เรียบรอย ดีงาม สะอาด และดูสงางามสมฐานะ
๑.๒ มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เปนผูมีอัธยาศัยใจคอที่งาม เปนคนดี มีศีลธรรม ไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา
ผูมีศรัทธา หมายถึง เปนผูรูจักศรัทธาบุคคล และขอปฏิบัติที่ควรศรัทธา ไมลุมหลง งมงายในที่ตั้ง
แหงความลุมหลง
ผูมีศีล คือ ผูที่รูจักสํารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทางวาจา ใหเรียบรอย ดีงาม
ไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
ผูมีสุตะ คือ ผูไดเรียนรูทางวิชาการ และไดศึกษาคนควาในวิชาชีพดี
ผูมีจาคะ คือ เปนผูมีจิตใจกวางขวาง ไมคับแคบ รูจักเสียสละ
ผูมีวิริยะ คือ ผูขยันหมั่นเพียร ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรือในหนาที่
รับผิดชอบ
ผูมีสติ คือ ผูรูจัก ยับยั้ง ชั่งใจ รูจักคิดไตรตรองใหรอบคอบ กอนคิด พูด ทํา
ผูมีสมาธิ คือ ผูมีจิตใจตั้งมั่น ขมกิเลสนิวรณ
ผูมีปญญา คือ ผูมีปญญาอันเห็นชอบรอบรูทางเจริญ ทางเสื่อมแหงชีวิต ตามที่เปนจริง

๒. ผูมีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผูมีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประการ คือ
๑) เปนผูนารัก (ปโย) คือ เปนผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตากรุณาพรหมวิหาร
๒) เปนผูนาเคารพบูชา (ครุ) คือ เปนผูที่สามารถเอาเปนที่พึ่งอาศัย เปนที่พึ่งทางใจ
๓) เปนผูนานับถือ นาเจริญใจ (ภาวนีโย) ดวยวา เปนผูไดฝกฝนอบรมตนมาดีแลว ควร แกการยอมรับ
และยกยองนับถือ เอาเปนเยี่ยงอยางได
๔) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รูจักชี้แจง แนะนํา ใหผูอื่น เขาใจดี แจมแจง
เปนที่ปรึกษาที่ดี
๕) เปนผูอดทนตอถอยคําที่ลวงเกิน วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอ ใหคําแนะนํา
ตางๆ ได (วจนักขโม)
๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง หรือเรื่องที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจอยาง ถูกตอง และ ตรงประเด็น
ได (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา)
๗) ไมชักนําในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไมชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข) หรือ ไปในทางที่
เหลวไหลไรสาระ หรือที่เปนโทษ เปนความทุกข เดือดรอน
หลักการครองงาน
หลักการครองงาน ประกอบดวยหลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ไดแก
๔.๑ ฉันทะ ความรักงาน คือ จะตองเปนผูรักงานที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบอยู และทั้งจะตอง เอาใจใส
กระตือรือรนในการเรียนรูงาน และเพิ่มพูนวิชาความรูความสามารถในการทํากิจการงาน และ มุงมั่นที่จะ
ทํางานในหนาที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหสําเร็จเรียบรอยอยูเสมอ
๔.๒ วิริยะ ความเพียร คือ จะตองเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ประกอบดวยความอดทน ไมยอทอตอ
ความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหนาที่หรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความสําเร็จ และความ
เจริญกาวหนาได
๔.๓ จิตตะ ความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงาน ผูที่จะทํางานไดสําเร็จดวยดี มี ประสิทธิภาพนั้น
จะตองเปนผูเอาใจใสตอกิจการงานที่ทํา และมุงกระทํางานอยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จ ไมทอดทิ้งหรือ
วางธุระเสียกลางคัน ไมเปนคนจับจด หรือทํางานแบบทําๆ หยุดๆ
หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารจะตองคอยดูแลเอาใจใส “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน”
หนวยงานตางๆ ภายในองคการของตน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ ใหกิจการ
งาน ทุกหนวยดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ใหถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
๔.๔ วิมังสา ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง และของผูนอยหรือ
ของผูอยูใตบังคับบัญชา วา ดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวหรือไม ไดผลสําเร็จ หรือมีความ
คืบหนาไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมเพียงไร มีอุปสรรคหรือปญหาที่ควรไดรับการ ปรับปรุง
แกไขวิธีการทํางาน หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางไร ขั้นตอนนี้ เปน
การนําขอมูลจากที่ไดติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห วิจัย ใหทราบเหตุผล ของ
ปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทํางาน แลวพิจารณาแกไขปญหาเหลานั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธี
การทํางานใหดําเนินไปสูความสําเร็จ ใหถึงความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไปได
อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ขอ “วิมังสา” คือความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทํางาน ให
ไดผลดีนี้ กลาวโดยความหมายอยางกวาง จะเห็นมีขอปฏิบัติที่จะชวยใหการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ
หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ใหไดผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่งกวาขออื่นๆ อีก ที่ในวงวิชาการ
บริหาร ไดศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแลว ไดแก
ก) เปนผูมีความคิดริเริ่ม ( Initiatives) ดวยความคิดสรางสรรค ( Creative) โครงการ ใหมๆ ที่ เปน
ประโยชนสุขแกหมูคณะ สังคม และประเทศชาติ และวิธีการทํางานใหมๆ ใหการปกครอง การบริหาร
กิจการงานไดบังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ข) มีความคิดพัฒนา ( Development) คือ เปนนักพัฒนา ปรับปรุงแกไขสิ่งที่ลาหลัง หรือขอบกพรอง
ในการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ

ค) เปนผูมีสํานึกในภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ( Sense of Responsibilities) สูง คือ มี สํานึกใน
ความรับผิดชอบตอตนเอง โดยการศึกษาหาความรู เพิ่มพูนศักยภาพ และ สํานึกในการสราง ฐานะของตน
และมีสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบตอสวนรวม คือตอครอบครัว ตอองคกรและหมูคณะ ที่ตนรับผิดชอบ
อยู และตอสังคมประเทศชาติ ใหเจริญสันติสุข และมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานึกในหนาที่ รับผิดชอบ
ตอสถาบันหลักทั้ง ๓ ของประเทศ ชาติไทยเรา คือ สถาบันชาติ ๑ สถาบันพระพุทธศาสนา ๑ และสถาบัน
พระมหากษัตริย ๑ เพราะสถาบันหลักทั้ง ๓ นี้ หากสถาบันใดคลอนแคลน ไมมั่นคง ไมวา จะเปนเพราะ
ถูกศัตรูภายใน และ/หรือ ศัตรูจากภายนอกรุกราน ยอมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอื่นๆ ของชาติ
ไทยเรา ใหพลอยคลอนแคลนออนแอไปดวย
ผูนําที่ดี จึงยอมตองสําเหนียก และจักตองมีความสํานึก ในหนาที่ความ รับผิดชอบตอ สถาบันหลัก
ทั้ง ๓ นี้ อยางจริงใจ และจะตองรับชวยกันดําเนินการ ใหความ คุมครอง ปองกัน แกไข บํารุง รักษา
อยางเขมแข็งจริงจัง และตอเนื่อง ใหเกิดความเจริญ และ ความสันติสุขอยางมั่นคง ใหได
ฆ) มีความมั่นใจตนเอง (Self Confidence) สูง นี้หมายถึง มีความมั่นใจ โดยธรรม คือ มีความมั่นใจใน
ความรู ความสามารถ สติปญญาและวิสัยทัศน และทั้งคุณธรรม คือ ความเปนผูมีศีล มีธรรม อันตนได
ศึกษาอบรมมาดีแลว มิใชมีความมั่นใจอยางผิดๆ ลอยๆ อยางหลงตัวหลงตน ทั้งๆ ที่แทจริง ตนเอง หาได
มีคุณสมบัติและคุณธรรมดีสมจริงไม และจักตองรูจักแสดงความ มั่นใจ ในเวลาคิด พูด ทํา ให เหมาะสม
กับกาละ เทศะ บุคคล สถานที่ และ ประชุมชน ดวย
หลักการครองคน
หลักการครองคน ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้
๑. รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดี ระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา ตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจา ชื่อ “เหฏฐิมทิศ” มีเนื้อความวา
“เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบื้องต่ํา เจานาย หรือผูบังคับบัญชา พึงบํารุงบาว คือผูใตบังคับบัญชา ดวยสถาน ๕
คือ
๑.๑ ดวยการจัดงานใหตามกําลัง กลาวคือ มอบหมายหนาที่การงานใหตามกําลังความรู สติปญญา
ความสามารถ (Put the right man on the right job – รูจักใชคนใหถูกกับงาน)
๑.๒ ดวยการใหอาหารและบําเหน็จรางวัล กลาวคือ เมื่อทําดี ก็รูจักยกยองชมเชย และ/หรือ
สนับสนุน อุดหนุน ใหไดรับบําเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนตําแหนงตามสมควรแกฐานะ เมื่อทําไมดี ก็ให
คําตักเตือน แนะนํา สั่งสอน ใหพัฒนาสมรรถภาพใหดีขึ้น ถาไมยอมแกไขพัฒนาตนใหดีขึ้น ก็ตองตําหนิ
และมีโทษตามกฎเกณฑ โดยชอบธรรม
๑.๓ ดวยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข กลาวคือ ตองรูจักดูแลสารทุกข สุกดิบของ ผูอยูใตบังคับ
บัญชา ไมเปนผูแลงน้ําใจ คือไมปฏิบัติกับลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา
๑.๔ ดวยแจกของมีรสดีแปลกๆ ใหกิน หมายความวา ใหรูจักมีน้ําใจแบงปนของกิน ของใชดีๆ ให
ลูกนอง
๑.๕ ดวยปลอยในสมัย คือ รูจักใหลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชาไดลาพักผอนบาง
สวนบาว หรือลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชา เมื่อเจานาย หรือผูบังคับบัญชา ทํานุบํารุงอยางนี้แลว
ก็พึงปฏิบัติอนุเคราะหเจานาย ผูบังคับบัญชาดวยสถาน ๕ ตอบแทนดวยเชนกัน คือ
(๑) ลุกขึ้นทํางานกอนนาย คือ ใหรับสนองงานผูบังคับบัญชาดวยความขยันขันแข็ง ควรมา
ทํางานกอนนาย หรือผูบังคับบัญชา อยางนอย ก็มาใหทันเวลาทํางาน ไมมาสายกวานาย หรือ สายกวา
เวลาทํางานตามปกติ
(๒) เลิกการทํางานทีหลังนาย คือ ทํางานดวยความขยันขันแข็ง แมเลิก ก็ควรเลิก ทีหลังนาย
หรือผูบังคับบัญชา อยางนอยก็อยูทํางานใหเต็มเวลา ไมหนีกลับกอนเวลาเลิกงาน
(๓) ถือเอาแตของที่นายให คือ มีความซื่อสัตย จงรักภักดี ไมคดโกงนาย หรือผูบังคับ บัญชา ไม
คอรรัปชั่น ไมเรียกรองตองการโดยไมเปนธรรม หรือเกินเหตุ

(๔) ทํางานใหดีขึ้น คือ ตองรูจักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และวิสัยทัศนในการ
ทํางาน ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง
(๕) นําคุณของนายไปสรรเสริญ คือ รูจักนําคุณความดีของเจานาย ผูบังคับบัญชา ไปยกยอง
สรรรเสริญ ตามความเปนจริง ในที่และโอกาสอันสมควร
กลาวโดยยอ ผูบังคับบัญชา กับผูอยูใตบังคับบัญชา พึงปฏิบัติตอกัน ดังคํานักปกครอง นักบริหารแต
โบราณกลาววา
“อยูสูงใหนอนคว่ํา อยูต่ําใหนอนหงาย”
“อยูสูงใหนอนคว่ํา” หมายความวา เปนผูปกครอง ผูบังคับบัญชา หรือเปนผูนําคน พึง ดูแลเอาใจใส ทํานุ
บํารุง ผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองดวยดี คือดวยความเปนธรรม ตามหลักธรรมของ พระพุทธเจา ตามที่
กลาวขางตนนี้ เพื่อใหลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา มีขวัญกําลังใจในการสนองงาน ไดเต็มที่ อยาให
ลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา เกิดความรูสึกทอถอย วาทําดีสักเทาใด ผูใหญ ก็ไมเหลียวแล ดังคํา
โบราณทานวา
มีปาก ก็มีเปลา เหมือนเตาหอย
เปนผูนอย แมทําดี ไมมีขลัง
หรืออยาใหลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา เกิดความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจวา ผูใหญไม ยุติธรรม มักเลือกปฏิบัติ
ไมเสมอกัน ดังคําที่วา
(เรา) ทํางานทั้งวัน ไดพันหา
(สวนคนอื่น) เดินไปเดินมา ไดหาพัน
“อยูต่ําใหนอนหงาย” หมายความวา ลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา ก็พึงปฏิบัติตน ตอเจานาย หรือ
ผูบังคับบัญชาดวยดี รับสนองงานทานดวยความยินดี ดวยใจจริง และทํางานดวย ความเขมแข็ง ตาม
หลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังที่กลาวมาแลว
๒. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ (Human Relation) ที่ดี ดวยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุ
พรหมวิหารธรรม คุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ ๔ ประการ
(๑) เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาที่จะใหผูอื่นอยูดีมีสุข
(๒) กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาใหผูมีทุกข เดือดรอน ใหพนทุกข
(๓) มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ที่ผูอื่นไดดี ไมคิดอิจฉาริษยากัน
(๔) อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไมยินดียินรายเมื่อผูอื่นถึงซึ่งความวิบัติ โดยที่เราก็ชวย อะไรไมได ก็
ตองปลอยวางใจของเราเองดวยปญญา ตามพระพุทธพจนวา “สัตวโลกเปนไปตามกรรม”
สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ คือ
(๑) ทาน รูจักใหปน สิ่งของ ของตน แกผูอื่นที่ควรใหปน
(๒) ปยวาจา รูจักเจรจาออนหวาน คือ กลาวแตวาจาที่สุภาพออนโยน
(๓) อัตถจริยา รูจักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น
(๔) สมานัตตตา เปนผูมีตนเสมอ คือ ไมถือตัวเยอหยิ่ง จองหอง อวดดี
คุณธรรม ๔ ประการนี้ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่นไวได และยังความสมัคร สมานสามัคคี ให
เกิดขึ้นระหวางกันและกันดวย หรือจะเรียกวา เปน “หลักธรรมมหาเสนห” ก็ได
หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) คือ
๒.๑ หลักความถูกตอง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา การทําการตัดสินใจ ( Decision Making) และสั่ง
การ (Command) ดวยความถูกตองตามกฎหมายบานเมือง และกฎระเบียบขอบังคับ ขององคกรที่ออก
ตามกฎหมาย ถูกตองตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกตอง ตามนโยบายของ
ผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ และถูกตองตรงประเด็นตามหลักวิชา และไดรับความพึงพอใจ จากชนที่
เกี่ยวของทุกฝาย

๒.๒ หลักความเหมาะสม คือ รูจักคิด พูด ทํา กิจการงาน และปฏิบัติงานไดเหมาะสม ถูกกาละ เทศะ
บุคคล สังคม และสถานการณ (มีสัปปุริสธรรม)
สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ คือคนดีมีศีลธรรม มี ๗ ประการ คือ
๓.๑ ธัมมัญุตา รูจักเหตุ ไดแก ปญญารูเหตุแหงทางเจริญ และทางเสื่อม เปนตน
๓.๒ อัตถัญุตา รูจักผล ไดแก ปญญารูผล ที่เปนมาแตเหตุ หรือปจจัยใหเกิดผลตางๆ ตามที่เปนจริง
๓.๓ อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูภูมิธรรม ภูมิปญญา และฐานะของตน ตามที่เปนจริง แลววางตนให
เหมาะสมแกฐานะ
๓.๔ มัตตัญุตา รูจักประมาณตน ปฏิบัติตน วางตน ใหเหมาะสมแกฐานะ และรูจัก ประมาณในการ
บริโภคใชสอยทรัพยที่มีอยู และตามมีตามได
๓.๕ กาลัญุตา รูจักกาล คือ รูจักเวลา หรือโอกาสที่ควร และไมควรพูด หรือกระทํา การตางๆ
๓.๖ ปริสัญุตา รูจักชุมชน วามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเปนอยู และขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
หมูชนตางๆ เพื่อใหรูจักวางตัวใหเหมาะสม
๓.๗ ปุคลัญุตา รูจักบุคคล วามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปญญา และมีฐานะอยางไร เพื่อปฏิบัติ
ตน หรือวางตน ใหเหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา
๒.๓ หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทํากิจการงาน ดวยความบริสุทธิ์ใจ คือ ดวยเจตนา
ความคิดอาน ที่บริสุทธิ์
๒.๔ หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติตอผูอยูใตปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวของ
ดวยความชอบธรรม บนพื้นฐานแหงหลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได และตรง
ประเด็น และดวยความเที่ยงธรรม คือ ไมอคติ หรือลําเอียงดวยความหลงรัก หลงชัง ดวยความกลัวเกรง
และดวยความหลง ไมรูจริง คือขาดขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได และสมบูรณ เปนเครื่อง ประกอบการวินิจฉัย
ตัดสินใจ ใหความเที่ยงธรรม
หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้ เมื่อกระจายเปนขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สําหรับพระราชา มหากษัตริย ที่ทรงใช
ปกครองพระราชอาณาจักร ใหอาณาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุข ชื่อวา “ทศพิธราชธรรม” อัน
ผูปกครอง/ผูบริหารประเทศชาติทุกระดับ และแมผูบริหารองคกรอื่นๆ พึงใชประกอบ การปฏิบัติงานของ
ตน ใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนโดยสวนรวม ไดเปนอยางดี
“ทศพิธราชธรรม” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงคุณอันประเสริฐของเรา ไดทรงถือ เปนหลัก
ปฏิบัติ ในการครองพระราชอาณาจักร ใหพสกนิกรของพระองคอยูเย็นเปนสุข เปนที่ประจักษตา
ประจักษใจแกชนชาวโลกเสมอมานั้น มี ๑๐ ประการ ตามพระพุทธภาษิตดังตอไปนี้ คือ
๑) ทาน การให
๒) ศีล การสังวรระวังกายและวาจา ใหเรียบรอยดีไมมีโทษ
๓) ปริจจาคะ การเสียสละ
๔) อาชชวะ ความซื่อตรง
๕) มัททวะ ความสุภาพออนโยน
๖) ตปะ ความเพียรเพงเผากิเลส
๗) อักโกธะ ความไมโกรธ
๘) อวิหิงสา การไมเบียดเบียนผูอื่น ตลอดทั้งสัตวใหไดทุกขยาก
๙) ขันติ ความอดทน
๑๐) อวิโรธนะ ความประพฤติปฏิบัติที่ไมผิดทํานองคลองธรรม และดํารงอาการคงที่ ไมหวั่นไหว
ดวยอํานาจยินดียินราย

จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการใช
งานมากขึ้น ผลของการพัฒนา ทําใหมีการประยุกตใชงานกันอยางกวางขวาง จนอาจกลาวไดวา ปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับมนุษยทุกคนไมทางตรงก็ทางออม
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวกทําใหมนุษยมีความ
เปนอยูดีชวยสงเสริมใหมี ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหเกิดการผลิตในอุตสาหกรรม สงเสริมใหเกิดกา
คนควาวิจัยสิ่งใหม สงเสริมสุขภาพและ ความเปนอยูใหดีขึ้น ทางลบทําใหเกิดอาชญากรรม ทําให
ความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอย ทําใหเกิดการเสี่ยงภัยทางดานธุรกิจ ธุรกิจในปจจุบันจําเปนตองพึ่งพา
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ขอมูลขาวสารของธุรกิจฝากไวในศูนยขอมูล หากขอมูลเกิดการสูญ
หาย ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่ทํางานตามคําสั่ง การนํามาใช
ในทางใดจึงขึ้นอยูกับผูใช จริยธรรมการใชคอมพิวเตอรจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองปลูกฝงใหกับผูใช
คอมพิวเตอร เพื่อใหรูจักการใชงานที่เหมาะสม ในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศก็จําเปนตองปลูกฝง
เชนเดียวกัน เพื่อใหผูใชนําไปใชงานที่เปนประโยชนเชิงสรางสรรคหรือทางบวก มิใชนําไปใชในทางที่ไมดี
อยางเชนที่เกิดขึ้นเสมอๆ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการตางๆ และระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศหรือ
ขาวสารที่ตองการ โดยจะรวมถึง
1. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณคมนาคมตางๆ
รวมทั้งซอฟตแวรทั้งระบบสําเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะดาน
2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงาน รวบรวมขอมูล จัดเก็บประมวลผล และ
แสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป
ในปจจุบันการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกองคกร การเชื่อมโยงสารสนเทศผาน
ทางคอมพิวเตอร ทําใหสิ่งที่มีคามากที่สุดของระบบ คือ ขอมูลและสารสนเทศ อาจถูกจารกรรม ถูก
ปรับเปลี่ยน ถูกเขาถึงโดยเจาของไมรูตัว ถูกปดกั้นขัดขวางใหไมสามารถเขาถึงขอมูลได หรือถูกทําลายเสีย
หายไป ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดไมยากบนโลกของเครือขาย โดยเฉพาะเมื่อยูบนอินเทอรเน็ต
ดังนั้นการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีจึงเปนเรื่องที่สําคัญไมแพกัน มีรายละเอียดดังนี้
1.ไมควรใหขอมูลที่เปนเท็จ
2.ไมบิดเบือนความถูกตองของขอมูล ใหผูรับคนตอไปไดขอมูลที่ไมถูกตอง
3.ไมควรเขาถึงขอมูลของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
4.ไมควรเปดเผยขอมูลกับผูที่ไมไดรับอนุญาต
5.ไมทําลายขอมูล
6.ไมเขาควบคุมระบบบางสวน หรือทั้งหมดโดยไมไดรับอนุญาต
7.ไมทําใหอีกฝายหนึ่งเขาใจวาตัวเองเปนอีกบุคคลหนึ่ง ตัวอยางเชน การปลอมอีเมลของผูสงเพื่อใหผูรับ
เขาใจผิด เพื่อการเขาใจผิด หรือ ตองการลวงความลับ
8.การขัดขวางการใหบริการของเซิรฟเวอร โดยการทําใหมีการใชทรัพยากรของเซิรฟเวอรจนหมด หรือถึง
ขีดจํากัดของมัน ตัวอยางเชน เว็บเซิรฟเวอร หรือ อีเมลเซิรฟเวอร การโจมตีจะทําโดยการเปดการ
เชื่อมตอกับเซิรฟเวอรจนถึงขีดจํากัดของเซิรฟเวอร ทําใหผูใชคนอื่นๆไมสามารถเขามาใชบริการได

9.ไมปลอย หรือ สรางโปรแกรมประสงคราย (Malicious Program) ซึ่งเรียกยอๆวา (Malware) เปน
โปรแกรมที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อทําการ กอกวน ทําลาย หรือทําความเสียหายระบบคอมพิวเตอร
เครือขาย โปรแกรมประสงครายที่แพรหลายในปจจุบันคือ ไวรัส เวิรม และมาโทรจัน
10.ไมกอความรําคาญใหกับผูอื่น โดยวิธีการตางๆ เชน สแปม (Spam) (การสงอีเมลไปยังผูใชจํานวนมาก
โดยมีจุดประสงคเพื่อการโฆษณา)
11.ไมผลิตหรือใชสปายแวร (Spyware) โดยสปายแวรจะใชชองทางการเชื่อมตอทางอินเตอรเน็ตเพื่อ
แอบสงขอมูลสวนตัวของผูนั้นไปใหกับบุคคลหรือองคกรหนึ่งโดยที่ผูใชไมทราบ
จริยธรรมและคุณธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูใชอินเทอรเน็ตมีเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวัน การใชงานระบบเครือขายที่ออนไลนและสงขาวสาร
ถึงกันยอมมีผูที่มีความประพฤติไมดีปะปนและสรางปญหาใหกับผูใชอื่นอยูเสมอ หลายเครือขายจึงไดออก
กฏเกณฑการใชงานภายในเครือขาย เพื่อใหสมาชิกในเครือขายของตนยึดถือ ปฏิบัติตามกฏเกณฑและ
ไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคนที่เปนสมาชิกเครือขายจะตองเขาใจกฏเกณฑขอบังคับ
ของ เครือขายนั้นมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูรวมใชบริการคนอื่นและจะตองรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเองที่เขาไปขอใชบริการตางๆ บนเครือขายบนระบบคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอรที่
ผูใชอินเทอรเน็ตเรียกเขามิไดเปนเพียงเครือขายขององคกรที่ผูใชสังกัด แตเปนการเชื่อมโยงของเครือขาย
ตางๆ เขาหากันหลายพันหลายหมื่นเครือขายมีขอมูลขาวสารอยูระหวางเครือขายเปนจํานวนมาก การสง
ขาวสารในเครือขายนั้นอาจทําใหขาวสารกระจายเดินทางไปยังเครือขายอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมากหรือ
แมแตการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสฉบับหนึ่งก็อาจจะตองเดินทางผานเครือขายอีกหลายเครือขายกวาจะ
ถึงปลายทาง ดังนั้นผูใชบริการตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาปริมาณขอมูลขาวสารที่วิ่งอยูบน
เครือขายการใชงานอยางสรางสรรคและเกิดประโยชนจะทําใหสังคมอินเทอรเน็ตนาใชและเปนประโยชน
รวมกันอยางดี กิจกรรมบางอยางที่ไมควรปฏิบัติจะตองหลีกเลี่ยงเชนการสงกระจายขาวไปเปนจํานวนมาก
บนเครือขาย การสงเอกสารจดหมายลูกโซ ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะเปนผลเสียโดยรวมตอผูใชและไมเกิด
ประโยชนใด ๆ ตอสังคมอินเทอรเน็ต
เพื่อใหการอยูรวมกันในสังคมอินเทอรเน็ตสงบสุข Arlene H.Rinaldi แหงมหาวิทยาลัย ฟอรริดา
แอตแลนติก จึงรวบรวมกฎกติกามารยาทและวางเปนจรรยาบรรณอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกวา
Netiquette ไวดังนี้
จรรยาบรรณที่ผูใชอินเทอรเน็ตยึดถือไวเปนบทการปฏิบัติเพื่อเตือนความจํา
1. ตองไมใชคอมพิวเตอรทํารายหรือละเมิดผูอื่น
2. ตองไมรบกวนการทํางานของผูอื่น
3. ตองไมสอดแนมหรือแกไขเปดดูในแฟมของผูอื่น
4. ตองไมใชคอมพิวเตอรเพื่อการโจรกรรมขอมูลขาวสาร
5. ตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานที่เปนเท็จ
6. ตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอื่นที่มีลิขสิทธิ์
7. ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธิ์
8. ตองไมนําเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
9. ตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทํา
10.ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท

จรรยาบรรณเปนสิ่งที่ทําใหสังคมอินเทอรเน็ตเปนระเบียบความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องที่จะตอง
ปลูกฝงกฎเกณฑของแตละเครือขายจึงตองมีการวางระเบียบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ
และเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน บางเครือขายมีบทลงโทษและจรรยาบรรณที่ชัดเจน เพื่อชวยใหสังคมสงบ
สุขและหากการละเมิดรุนแรงกฎหมายก็จะเขามามีบทบาทไดเชนกัน
กฎหมายและศีลธรรม (Motal) เปนกฏเกณฑที่เปนลายลักษณอักษรของสังคมมาชานานเราพอเขาใจได
งาย ๆ วา รัฐเปนผูตรากฏหมายขึ้นเพื่อใชบังคับพลเมืองในอาณาเขตของรัฐ ขณะศีลธรรมเปนขอบัญญัติ
ทางศาสนาซึ่งเปนหลักความเชื่อของประชาชน จริยธรรม (Ethics) เปนเรื่องของการกําหนดความถูกตองดี
งาม สิ่งที่ไมควรทํา มีหลักปฏิบัติในระดับที่สูงกวามารยาทในสังคม เชน คนที่ไมยอมเขาแถวเพื่อขอรับ
บริการตามสิทธิ์กอนหลังอาจถือวาไมมีมารยาทหรือพนักงานคอมพิวเตอรคนหนึ่งเอาขอมูลทางการเงิน
ของลูกคาที่เขาจะตองเห็นตามหนาที่การงานไปหาผลประโยชนแกตนเอง เชน ขายรายชื่อนั้นใหธุรกิจอื่น
หรือบอกใหแกคูสมรสซึ่งเปนพนักงานขายตรงไปเสนอขายสินคา การกระทําเชนนี้ถือวาไมถูกตอง ไมมี
จริยธรรม จริงอยู แมวาบริษัทที่พนักงานผูนั้นทํางานอยูจะไมเสียหาย แตการนําเอาของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตัวก็เปนสิ่งที่ไมอาจทําไดอยางเปดเผย หรือพนักงานขายสินคาของทางบริการหนึ่งซึ่ง
ลาออกจากบริษัทเพื่อไปทํางานกับบริษัทคูแขงแลวใชประโยชนจากความรูในเรื่องขอมูลราคาหรือ
ความลับทางการคาของบริษัทแรกไปใหบริษัทหลัง ก็อาจเรียกไดวาพนักงานคนนั้นไมมีจริยธรรม เมื่อ
สังคมสลับซับซอนขึ้น มีการแบงหนาที่กันออกเปนหนาที่ตาง ๆ จึงมีขอกําหนดที่เรียกวา “จรรยาวิชาชีพ”
(Code of Conduct) ขึ้น เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติของคนในอาชีพนั้น ๆ เราคงเคยไดยิน จรรยาบรรณของ
แพทย ที่จะไมเปดเผยเรื่องราวสวนตัวของคนไข จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพที่รับเงินทองสิ่งตอบ
แทนเพื่อเสนอขาวหรือไมเสนอขาวไมเปดเผยแหลงขาวถาแหลงขาวไมตองการจรรยาบรรณวิชาชีพของ
สถาปนิกหรือวิศวกรผูออกแบบที่ตองไมรับผลประโยชนใด ๆ จากผูขายอุปกรณที่ใชในงานที่เขาออกแบบ
ซึ่งขายใหกับผูวาจางงานชิ้นนั้นเพราะเขาไดรับปลตอบแทนจากผูวาจางแลว จรรยาบรรณของวิชาชีพใด ก็
มักกําหนดขึ้นโดยสมาคมวิชาชีพนั้น โดยมีขอกําหนด บทลงโทษที่นอกเหนือไปจากกฏหมายบานเมือง
เชน เพิกถอนสมาชิกภาพ เพิกถอนหรือพักใบประกอบวิชาชีพ และอาจมีกฏหมายรองรับอีกดวย อาชีพ
นักคอมพิวเตอร เปนอาชีพใหมในสังคมสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ ก็เปนสิ่งใหม
ที่มีศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเฉพาะของตนซึ่งบางครัง้ ก็แตกตางจากจริยธรรมที่ยอมรับกันมา
แตกอน หลักพื้นฐานของจริยธรรมในสังคมสารสนเทศก็คือการเคารพผูอื่น เคารพความเปนสวนตัว การ
เขาถึงระบบคอมพิวเตอรและขอมูลก็จะเฉพาะสิทธิ์ที่ตนเองมีในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
ลินดา เฮอรนดอน ไดกลาวถึงบัญญัติสิบประการของการใชคอมพิวเตอรไวดังนี้
1. ไมใชคอมพิวเตอรทํารายผูอื่น
2. ไมรบกวนจนงานคอมพิวเตอรของผูอื่น
3. ไมแอบดูแฟมขอมูลของผูอื่น
4. ไมใชคอมพิวเตอรเพื่อลักขโมย
5. ไมใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนพยานเท็จ
6. ไมใชหรือทําสําเนาซอฟตแวรที่ตนไมไดซื้อสิทธิ์
7. ไมใชคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยไมมีอํานาจหนาที่
8. ไมฉวยเอาทรัพยทางปญญาของผูอื่นมาเปนของตน
9. คิดถึงผลตอเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน
10. ใชคอมพิวเตอรในทางที่แสดงถึงความใครครวญและเคารพ จรรยาวิชาชีพ ของสมาชิกสมาคม
เครื่องจักรกลคอมพิวเตอร (Association of ComputerMachinery ACM Code of Conduct) ซึ่งเปน
สมาคมวิชาชีพนักคอมพิวเตอรที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งมีดังนี้
1. กฏขอบังคับทางศีลธรรมทั่วไป1. ทําประโยชนใหสังคมและความผาสุกของมนุษย ขอนี้เกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนคุมครองหลักสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน เคารพความหลากหลายของ
วัฒนธรรมทั้งหมด ลดผลดานลบของระบบคอมพิวเตอรที่มีตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
2. ไมทําอันตรายแกผูอื่น อันตรายหมายรวมถึง การบาดเจ็บหรือผลตอเนื่องดานลบ เชน การสูญเสีย
ขอมูลอันเปนที่ไมพึงปรารถนา ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ไมพึงปรารถนา
หลักการขอนี้หามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปทําอันตรายตอผูใชสาธารณชน พนักงานและนายจาง
อันตรายนี้รวมถึงการจงใจทําลายหรือแกไขขอมูลในแฟมขอมูลและโปรแกรมที่ทําใหสูญเสีย หรือเสียเวลา
และความพยายามของบุคลากรที่จําเปนตองใชทําลายไวรัสคอมพิวเตอรในสภาพแวดลอมที่ทํางาน นัก
วิชาชีพคอมพิวเตอรจะตองรายงานสัญญาณอันตรายที่อาจกอใหเกิดผลตอความเสียหายของสังคมและ
บุคคล แมวาหัวหนางานจะไมลงมือแกไขหรือลดทอนอันตรายนั้น ก็อาจจําเปนตองแจงใหผูอื่นที่เกี่ยวของ
ทราบโดยอาจอาศัยผูรวมวิชาชีพเปนผูใหคําปรึกษา
3. ซื่อสัตยและไววางใจได นักคอมพิวเตอรที่ซื่อสัตยนอกจากจะไมจงใจแอบอางระบบหรือการออกแบบที่
หลอกลวงอันเปนเท็จแลว ยังจะตองเปดเผยอยางเต็มที่ใหเห็นขอจํากัดและปญหาที่เกี่ยวของกับระบบ
ทั้งหมดอีกดวย
4. ยุติธรรมและการกระทําที่ไมแบงแยกกีดกัน ขอบังคับขอนี้ใชคุณคาของความเสมอภาค ความใจกวาง
ใหอภัย เคารพในผูอื่น ความเที่ยงธรรม การแบงแยกกีดกันโดยเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ
สัญชาติ หรือปจจัยอื่นเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับได
5. ใหเกียรติสิทธิในทรัพยสิน รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิ์บัตร แมวาสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการ
คา การละเมิดขอตกลงการใชสิทธิ จะไดรับการคุมครองทางกฏหมายอยูแลว แมแตซอฟตแวรที่ไมไดรับ
การคุมครอง การละเมิดก็ถือวาเปนการขัดตอการประพฤติทางวิชาชีพ การลอกหรือทําสําเนาซอฟตแวร
จะตองทําโดยมีอํานาจหนาที่เทานั้น การทําสําเนาวัสดุใด ๆ เปนสิ่งที่ใหอภัยไมได
6. ใหเกียรติแกทรัพยสินทางปญญา นักวิชาชีพคอมพิวเตอรจะตองปองกันหลักคุณธรรมของทรัพยสินทาง
ปญญา แมวางานนั้นจะไมไดรับการปองกันอยางเปดเผยก็ตาม เชน งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
7. เคารพความเปนสวนตัวของผูอื่น หลักการนี้ยังหมายถึง การเก็บขอมูลสวนบุคคลไวในระบบเทาที่
จําเปน มีระยะเวลากําหนดการเก็บรักษาและทิ้งอยางชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด การรวบรวม
ขอมูลไวเพื่อวัตถุประสงคหนึ่ง ขอมูลนั้นจะถูกนําไปใช เพื่อการอื่นโดยไมไดรับคํายินยอมจากผูนั้นมิได
8. ใหเกียรติในการรักษาความลับ หลักแหงความซื่อสัตยขอนี้ขยายไปถึงความลับของขอมูลที่ไมวาจะแจง
โดยเปดเผยหรือสัญญวาจะปกปดเปนความลับ หรือโดยนัยเมื่อขอมูลสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ของผู
นั้นปรากฏขึ้น จริยธรรมขอนี้เกี่ยวของกับการเคารพขอบังคับทั้งหลายที่เกี่ยวกับความลับของขายจาง
ลูกคา ผูใช เวนเสียแตเปดเผยโดยกฏหมายบังคับหรือตามหลักแหงจรรยาบรรณนี้
2. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ1. มุงมั่นเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด และใหตระหนักถึงผลเสียหายที่สืบเนื่อง
จากระบบที่ดอยคุณภาพ2. ไดมาและรักษาไวซึ่งความเชี่ยวชาญแหงวิชาชีพ3. รับรูและเคารพกฎหมาย
ทองถิ่น กฎหมายแหงรัฐ และกฎหมายระหวางประเทศ4. ยอมรับและจัดใหมีการสอบทานทางวิชาชีพ
(Professional Review) 5. ใหความเห็นประเมินระบบคอมพิวเตอรและผลกระทบอยางละเอียดครบถวน
รวมทั้งการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนไปได 6. ใหเกียรติ รักษาสัญญา ขอตกลง และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมาย 7. ปรับปรุงความเขาใจของสาธารณชนตอคอมพิวเตอรและผลสืบเนื่อง8. เขาถึง
ทรัพยากรคอมพิวเตอรและสื่บสารเฉพาะเมื่อไดรับมอบอํานาจตามหนาที่เทานั้นไมใชระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่น ซอฟตแวร แฟมขอมูลใด ๆ โดยไมไดขออนุญาต
3. จริยธรรมในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 1. ไมโฆษณาหรือเสนอขายสินคา 2. รูตัววากําลังกลาว
อะไร 3. ถาไมเห็นดวยกับหลักพื้นฐานของรายชื่อกลุมที่ตนเปนสมาชิก ก็ควรออกจากกลุมไมควรโตแยง
4. คิดกอนเขียน 5. อยาใชอารมณ 6. พยายามอานคําถามที่ถามบรอย (FAQ) กอนเสมอ 7. ไมสง
ขาวสารที่กลาวราย หลอกลวง หยาบคาย ขมขู 8. ไมสงตอจดหมายลูกโซ หรือเมลขยะ 9. ถาสงสัยไมทํา
ดีกวา 10. รูไวดวยวาสําหรับผูเขียน คือ บันทึกฉันทเพื่อน แตสําหรับผูรับ คือ ขอความที่จารึกไวบนศิลา

จารึก 11. ใหความระมัดระวังกับคําเสียดสี และอารมณขัน 12. อานขอความในอีเมล ใหละเอียดกอนสง
ความประณีตและตัวสะกด การันต เปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง 13. ดูรายชื่อผูรับใหดีวา เขาคือคนที่เราตั้งใจจะ
สงไปถึง

หลักสูตร จริยธรรมสําหรับผูนํา (Ethical for Leadership)
ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรง ทุกองคกรธุรกิจตางมุงสราง ผลประกอบการใหไดมากที่สุด
เพื่อการเติบโตหรือความอยูรอด หลายครั้งที่ผูนําองคกร ตองเผชิญ คือ ความกดดันซึ่งเปนความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนของตนหรือของบริษัทที่ตองการกับ ความถูกตองที่ควรเปนซึ่งถือเปนสิ่งที่สังคมรับรู
และตองการ ภาวะดังกลาวเรียกวา “Ethical dilemma” ซึ่งเปนภาวะกดดันที่ผูนําตองตัดสินใจเลือก เอา
อยางใดอยางหนึ่งระหวางผลประโยชนหรือคุณธรรมซึ่งไมอยูในทิศทางเดียวกัน สําหรับผูนําที่ไมมีคุณธรรม
ยอมเลือกผลประโยชนที่ตนพึงไดกอนแนนอนแลว กลบเกลื่อนพรางตาสังคมในเรื่องความ ไมถูกตองให
ผานพนไปอยางแนบเนียนหรือบางครั้งก็น้ําขุนๆ ดังจะเห็นไดบอยครั้งในสังคมที่ผูบริโภค ถูกเอาเปรียบ
โดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง
เนื่องจากเรื่องของจริยธรรมเปนความสมัครใจและเปนคุณธรรมชั้นสูงของคนที่จะเลือกปฏิบัติ กฎหมาย
ไมไดมีสวนบังคับจริงจัง ยกเวนสังคมจะชวยกันสอดสองดูแลและบอยคอด จึงพบวาหลายธุรกิจ กอเกิดมา
โดยฉวยเอาความเดือดรอนของผูคน องคกรที่ขาดจริยธรรมก็เกิดจากคนที่ไมมีจริยธรรม
จะเห็นวาผูนําองคกรก็เปนมนุษยคนหนึ่งเหมือนกัน ยอมมีคุณลักษณะประจําตัว(Attribute) ที่แตกตางกัน
แลวแตละคนไมเหมือนกัน แตเมื่อมาเปนผูนําและบริหารองคกรแลว มักมีความตองการ ที่เหมือนกันคือ
ผลประโยชนสูงสุด หากแตคุณลักษณะที่ตางกันซึ่งขึ้นกับสํานึกความรับผิดชอบแยกแยะ ชั่วดีไมเทากันทํา
ใหระดับของจริยธรรมตางกันสงผลตอพฤติกรรมของผูนําที่แตกตางกัน
เพราะฉะนั้นการเปนผูนําที่ดีและมีจริยธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ผูนําจะประสบความสําเร็จตามที่ไดวางไว
ไดอยางดี มีองคประกอบมากมายที่จะนํามาพิจารณาการทํางานใหบรรลุเปาหมายและไปในทิศทาง
เดียวกันนั้นจะ ใชความรูความสามารถเพียงดานเดียวคงจะไมพอตอการถึงจุดหมายปลายทาง จึงตอง
ตระหนักและใหความสําคัญกับการมีจริยธรรมดวย
การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในดานตางๆ พรอมทั้งเรื่องของจริยธรรมของผูนํานั้นจึงเปน
ประเด็นที่สําคัญ ที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการใชชีวิตและสงใหชีวิตการทํางานดีขึ้นไปดวยจึงจะ
เรียกวา การเปนผูนําและนักบริหารมืออาชีพที่มีจริยธรรมอันดีงาม
การพัฒนาผูนํา ใหมีภาวะผูนํานั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับ ทั้ง 5 ดาน อันไดแก
1.ความรูความสามารถในงาน
2.การคิดเชิงกลยุทธ
3.การพัฒนาภาวะผูนําเพื่อใหผูนําและนักบริหารมืออาชีพพัฒนาตัวเอง เปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
4.มีภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรม
5.มีจริยธรรมอันดีงามและรับผิดชอบตอสังคม
ผูนําและผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีในเรื่องของจริยธรรมนั้น จะทําใหรูจักตัวเอง, รูจักพนักงาน,
รูจักองคกรและมีทัศนคติเชิงบวก ทําใหการบริหารงานไดตรงตามเปาหมายที่ตั้งไวไดอยางสัมฤทธิผล
สําคัญโดยงาย และเมื่อพัฒนาทีมงานโดยจัดการทําเอง จัดการพนักงาน จัดองคการใหเหมาะสมและ
บริหารอยางสรางสรรคแลว ก็จะกลายเปนผูนําและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณคาพรอมทั้งมีจริยธรรม
อันดีงามควบคูไปดวย
การพัฒนาระดับความสามารถในดานตางๆ ที่สําคัญและจริยธรรมของผูนํานั้น จึงเปนแนวทางที่องคกร
สวนใหญอยากใหเกิดขึ้นกับผูนําในองคกรของตัวเองโดยการทําใหผูนํามี 5Q ที่สูงขึ้น

IQ : ทักษะการคิดแกปญหาอยางฉลาด
EQ : การจัดการอารมณเชิงลบของตัวเอง
AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนโอกาสที่ทาทาย
OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณคา
UQ : การเปนบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
การประยุกตใชแนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ตางๆ กับเปาหมายในชีวิตหรืองานที่ไดรับ รวมถึง
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ยอมทําใหผูนําสามารถพิชิตเปาหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธที่มี
ตอบุคคลรอบขาง รวมถึงการเปนผูนําที่มีจริยธรรมที่ดีขององคกรและเขาใจภาวะผูนํากับการ
เปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรมไดเปนอยางดี จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จอยางแนนอน
การเรียนรูและนําแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางเขาใจแนวทาง 5Q นั้น จะทําใหผูนําไดใช
ศักยภาพที่มีอยูแลวอยางเต็มที่และเต็มกําลังดวยจริยธรรมอันดีงาม นั่นก็หมายความวาจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแตละบุคคลที่ดีขึ้นที่ประกอบไปดวยศีลธรรมและจริยธรรม จึงทําใหเกิดผล
งานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและมีคุณคาตอสังคม
โดยที่ Q แตละตัวจะสอดคลองกันและทํางานรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีหลักของสมาธิเขาไปเปน
พื้นฐานของสิ่งเหลานี้ประกอบกับการเพิ่มในสวนของจริยธรรมอันดีงาม จะทําใหเปน 5Q แบบยั่งยืนแลว
เปนตนแบบเพื่อองคกรหรือหนวยงานตางๆ ไดนําไปปรับใชใหเขากับวัฒนธรรมขององคกรตัวเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดสรางมุมมองการอยูรวมกันที่แตกตางแตไมแตกแยกของผูนํา โดยรูจักตนเองและ
เขาใจผูอื่น ผูนําสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดโดยใชหลักของจริยธรรมอันดีงาม เพิ่มประสิทธิผล
ของการสื่อสาร และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางตนเองกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางลงตัว สามารถ
ประยุกตใช 5Q กับการทํางานเพื่อการปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูกระบวนการของ 5Q ของผูนําที่ดีที่มีภาวะของผูนํา และนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีรูปแบบและเห็นผลและทรงคุณคาดวยจริยธรรมอันดีงาม มีมุมมองปญหาและอุปสรรค
ของงานที่เจออยูดวยมุมมองใหมๆ สามารถนําวิธีการ 5Q ของผูนํามาใชในการแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม
4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดปรับบุคลิกภาพของผูนําใหเขากับผูอื่นอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจเรื่องจริยธรรมอันดีงาม
6. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจวาการมีจุดรวม และสงวนจุดตางของผูนําและการอยูรวมกันในการทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกันนั้นสําคัญมาก
7. เพื่อใหผูเขาอบรมไดคนพบ “ตัวตน” ของผูนําในแบบฉบับที่แทจริงของตนเองซึ่งตองมีจริยธรรมควบคู
ไปดวย จึงจะสามารถนําพาตนเองและองคกรที่มีความหลากหลายไปสูจุดหมายที่ตั้งไว รวมถึง
ประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจหลักของ 5Q ผานกิจกรรมดังตอไปนี้
– สนุกกับการใช IQ (Intelligence Quotient) แกปญหาตางๆ
– พัฒนาความฉลาดทางอารมณ EQ (Emotional Quotient)
– กาวขามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อยางกลาหาญ
– แสดงผลงานอยางมีคุณคาดวยความเปนเจาของ OQ (Optimist Quotient)
– พัฒนาตนเองเพื่ออยูรวมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อยางมีความสุข
9. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทดลองปฏิบัติผาน Workshop: กําหนดแนวทางพัฒนาจริยธรรมและ 5Q ของ
ตนเอง

ลักษณะของการอบรม
เปนการเรียนรูเนื้อหาวิชาการ ผาน Work Shop และกิจกรรมตางๆ โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา 5Q (IQ
EQ OQ AQ UQ ) และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกันพรอมทั้งสอดแทรกเรื่องจริยธรรมไป
ตลอดทุกชวงของการบรรยาย เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการใหเขาใจไดงาย สามารถนําไปปรับใชกับ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการ
1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทํา Work Shop และกิจกรรมกลุม ในอัตราสวน เนื้อหาวิชาการ
70 : Work Shop กิจกรรม 30
2. การใชเครื่องมือทางดาน 5Q และ OD tools และเทคนิคการฝกอบรมหลายประเภท เชน
• Ai (Appreciative Inquiry)
• Dialogue สุนทรียะสนทนา
• เกมพฤติกรรม
• Work Shop
• การระดมความคิดดวย 5Q
• Clip VDO และอื่นๆ
หัวขอสําคัญในการเรียนรู
•
หลักและวิธีการจัดการงานและคนอยางมีประสิทธิภาพดวยจริยธรรมและ 5Q
o ใครคือคนที่องคกรตองการ
o บทบาทหนาที่ของหัวหนางานที่มีจริยธรรมอันดีงาม
o ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษยเพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน)
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของคน
1. ปจจัยภายใน(Intrinsic factor) ไดแก อารมณ แรงปารถนาและความตองการ(Need) และความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี(Moral)
2. ปจจัยภายนอก(Extrinsic factor) ไดแก โอกาส (Oportunity) และระบบการควบคุมของสังคม
(Law)สํานึกของความดีและอิทธิพลของสังคม มีบทบาทในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน กอใหเกิดการ
กระทําที่ดี และรับผิดชอบตอผูอื่น (Ethical behavior) หากแตผูที่มีคุณธรรมนําการกระทําจะทําให
เกิดจริยปฏิบัติ แบบยั่งยืน สวนผูที่อิงบทลงโทษของสังคมก็สามารถเกิดจริยธรรมปฏิบัติไดแตมักจะไม
ยั่งยืน เมื่อมีโอกาส ก็จะกลับไปทํา ผิดอีก
4 มุมมองของของจริยปฏิบัติ (Ethical behavior)
1. ในมุมมองที่ถือเอาประโยชนเปนสําคัญ จริยปฏิบัติสงผลที่ดีมากตอผูคนจํานวนมาก
2. ในมุมมองจองปจเจกบุคคล จริยปฏิบัติจะใหผลประโยชนระยะยาวแกผปู ฏิบัติ
3. ในมุมมองดานคุณธรรม จริยปฏิบัติเปนการเคารพสิทธิพื้นฐานของมนุษย
4. ในมุมมองของความยุติธรรม จริยปฏิบัติจะเปนกลาง ชอบธรรม เสมอภาคตอผูคน

•

o
•

เรียนรูคน จากโมเดลผูนํา 4 ทิศ
การสรางแรงผลักดันใหลูกนองทํางานและมุงมั่นทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจ ในการทํางาน
เรียนรูทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม
และแกไข ปญหาเบื้องตน และรายงานผูบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรอบการฝกอบรม : รูคน รูงาน รูความตองการขององคกร
ความหลากหลายของกิจกรรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รูจักตนเองเพื่อเขาใจผูอื่นดวย 5Q และเขาใจเรื่องของจริยธรรม
ความแตกตางของเจนเนอเรชัน (generations’ differences)
เราเปนคาเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกลชิดมากที่สุด
Work Shop 5Q ฝกเลาเรื่องตามคําสั่งและการแกปญหา
การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีดวยจริยธรรมและ 5Q
Work Shop เดาใจเพื่อนดวยตัวเลข (สงครามตัวเลข)
Clip VDO การเขาใจตนเอง
เรียนรูการทํางานของสมองที่สงผลตอการเขาใจเรื่องจริยธรรม
“คิดดวยสมอง…ทําดวยใจที่มีจริยธรรมอันดีงาม”
การสื่อสารแบบปากตอปาก (Work Shop ใบคํา)
ความหมายที่แทจริงของชีวิตและจริยธรรมอันดีงาม
คําพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครียด)
WHO ARE YOU (Work Shop)
แบบทดสอบสัตวสี่ทิศและความหมายของ 5Q
Dialogue (พูดคุยกันแบบสบาย ๆ ในกิจกรรมที่ผานมา)
คนเราแตกตางกันอยางไร? และเราจะไดประโยชนจากความเขาใจความแตกตางนั้นไดอยางไร?
เกมนวัตกรรม ฟนเฟองแหงองคกร เพื่อนําไปประยุกตใหผูเขาอบรม สามารถมีจิตสํานึกในเรื่อง
ของจริยธรรมอันดีงามไดดวยตัวเอง
ตนไมแหงองคกร ตนไมจริยธรรมอันดีงาม

ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม
1.ผูเขาอบรมไดสรางมุมมองการอยูรวมกันที่แตกตางแตไมแตกแยกของผูนํา โดยรูจักตนเองและเขาใจ
ผูอื่น ผูนําสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดโดยใชหลักของจริยธรรมอันดีงาม เพิ่มประสิทธิผลของการ
สื่อสาร และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางตนเองกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางลงตัว สามารถประยุกตใช
5Q กับการทํางานเพื่อการปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
2.ผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูกระบวนการของ 5Q ของผูนําที่ดีที่มีภาวะของผูนํา และนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีรูปแบบและเห็นผลและทรงคุณคาดวยจริยธรรมอันดีงาม มีมุมมองปญหาและอุปสรรคของงานที่
เจออยูดวยมุมมองใหมๆ สามารถนําวิธีการ 5Q ของผูนํามาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
3.ผูเขาอบรมไดปรับบุคลิกภาพของผูนําใหเขากับผูอื่นอยางเหมาะสม
4.ผูเขาอบรมไดเขาใจเรื่องจริยธรรมอันดีงาม
5.ผูเขาอบรมไดเขาใจวาการมีจุดรวม และสงวนจุดตางของผูนําและการอยูรวมกันในการทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข และบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกันนั้นสําคัญมาก

6.ผูเขาอบรมไดคนพบ “ตัวตน” ของผูนําในแบบฉบับที่แทจริงของตนเองซึ่งตองมีจริยธรรมควบคูไปดวย
จึงจะสามารถนําพาตนเองและองคกรที่มีความหลากหลายไปสูจุดหมายที่ตั้งไว รวมถึงประยุกตใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจหลักของ 5Q ผานกิจกรรมดังตอไปนี้
– สนุกกับการใช IQ (Intelligence Quotient) แกปญหาตางๆ
– พัฒนาความฉลาดทางอารมณ EQ (Emotional Quotient)
– กาวขามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อยางกลาหาญ
– แสดงผลงานอยางมีคุณคาดวยความเปนเจาของ OQ (Optimist Quotient)
– พัฒนาตนเองเพื่ออยูรวมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อยางมีความสุข

แบบประเมินผล

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอมูลมาจาก : เอกสารวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสําคัญของเจาหนาที่ของรัฐ
จัดทําโดย : นางชโลบล อังสโวทั ย นางเบญจวรรณ นาวารัตน นายประวิตร บุตรศรี นางสาวเยาวมาลยจอยจุฬี นางอัจฉราพร พิบูลยสมบัติ

ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
ณ. ที่หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
คําชี้แจง โปรดใหความรวมมือโดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองสี่เหลี่ยมและกรอกรายละเอียดลงในชองวางที่ตรง
กับทานและความคิดเห็นของทานมากที่สุด เพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดฝกอบรมใน
โอกาสตอไป
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของ
หมายตามลําดับ
กิจกรรม
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1. การประชาสัมพันธและแจงขอมูลการจัดโครงการ
2. การติดตอประสานงาน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม
4. ความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ
ดานคุณภาพการใหบริการ
5. ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
6. การนําเอาความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
7. ความนาสนใจและความตอเนื่องของการนําเสนอ
8. ระยะเวลาในการบรรยาย
วิทยากรผูอบรม
9. ความรูความสามารถของวิทยากร
10. เทคนิคการถายทอดของวิทยากร
11. ความชัดเจนในการตอบคําถาม
12. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็น
13. บุคลิกภาพของวิทยากร
14. ขอคิดที่ไดรับจากการฝกอบรมที่เปนประโยชนสําหรับในการ
ทํางาน
15. คําแนะนําสําหรับแนวทางในการดําเนินงานดานคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตยในการทํางาน
16. การตอบสนองตอความตองการของผูเขารับการอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยในการทํางาน
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ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม

