การสงเสริมการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร ( E-DNA
DNA)
หลายคนคงสงสัยวา “E-DNA
“E
” นั้นคืออะไร พันธุกรรมตัวใหม? หรือโครงการวิทยาศาสตร ?
คําตอบ คือไมใชทั้งสองอยาง “E-DNA
DNA ”ในที
” ่นี้ยอมาจาก Ethical DNA ถาแปลตรงตัวคือ รหัสพันธุกรรม
ทางจริยธรรม ซึ่งจริงๆ ก็คือ วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร ทั้งนี้ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืนนั้น จําเปนตองใชการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการปรับทัศนคติและคานิยมของ
ขาราชการ นั่นคือ การสรางวัฒนธรรมเชิ
ฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร Ethical DNA
“E-DNA ” คืออะไร
วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร Ethical DNA (E-DNA) เปนคานิยม ความเชื่อ หรือสิ่งที่คนใน
องคกรยึดถือและปฏิบัติรวมกัน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ ซึ่งวัฒนธรรมองคกรในแตละที่ยอม
แตกตตางกันไป มีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัว เปรียบเสมือนรหัสทางพันธุกรรมที่ทําใหแตละบุคคล
หรือแตละองคกรมีลักษณะเฉพาะตัวเปน “อัตลักษณ” และสามารถสืบทอดตอกันไปจากรุนสูรุน
“ทําไมเราตองสรางคานิยมองคกร””
งานราชการแมจ ะไมได วั ดผลสํ าเร็ จขององคกรในรู ปตั ว เงิน หรือกําไรจากการดําเนิน การ แต
เปาหมายดานการบริหารจัดการภาครัฐก็เพื่อใหเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม (Ethic
Ethic Promotion) และ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทรัพยากรมนุษยภายในอง
ายในองคกร ดังนั้น
“คานิยมองคกร” จึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ วิสัยทัศน หรือเปาหมายขององคกร มาสู
ความเชื่อ พฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานของขาราชการ สั่งสมจนเปนวัฒนธรรมองคกร คานิยมใน
องคกรซึ่งเปรียบเสมือน DNA ของขาราชการทุกคนที่ยึดถือเปนนแนวทางในการปฏิ
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ทําให
ลักษณะและพฤติกรรมการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุ
ไดตามเปาหมายขององคกรดวย
หลักความสัมพันธในแนวความคิดเรื่องคานิยมองคกร
ค่ านิยมองค
องคกร

ลักษณะการกระทํา
พฤติกรรมการทํางาน

ผลการปฏิ
ปฏิบัตงิ าน

กระบวนการสงเสริมและการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค
ธรรมใน กร แบงออกเปน ๓ ชวงดวยกัน คือ
สรางสรรค

สงเสริม

สืบสาน

๒

ซึ่งกระบวนการดังกลาวขางตน เปนการเสนอแนะหลักการอยางกวางๆ ทั้งนี้ รายละเอียดของการ
ดําเนินกิจกรรม อาจจะแตกตางกันไปตามบริบทของแตละสวนราชการ ซึ่งตองมีการปรับใหเขากับแตละ
สวนราชการตามความเหมาะสม
ขั้นที่ ๑ การสรางสรรควัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร
วิสัยทัศน/พันธกิจ
วัฒนธรรมองคกร

ขั้นตอนที่ ๑

พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
(จรรยา และวินัย)

จัดทํากรอบแนวคิด

ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน

กฎ ระเบียบและขอขังคับตางๆ
ของสวนราชการ

Competency
Core Value

ขั้นตอนที่ ๒

สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ

การสัมภาษณผูบริหาร Keyman

 ปจจัยสําคัญในการดําเนินโครงการ
 ความคาดหวังตอ E-DNAขององคกร
ในอนาคต
 แนวทางในการสงเสริม E-DNA

 หลักการและความสัมพันธ์ของ
นโยบาย กฎหมายทีเกียวกับจริ ยธรรม
 คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมหลักที
ต้ องมี

การสํารวจคานิยมหลัก
ขาราชการ

รวบรวมแหลงขอมูล

ขั้นตอนที่ ๓
สัมมนาคณะทํางาน

ขั้นตอนที่ ๔

สํารวจความคิดเห็นของขาราชการ
เพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
แนวคิดของผูบริหารและขาราชการที่มี
ตอวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร



แตงตั้งคณะทํางาน
สัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณะทํางานเพื่อหาขอสรุป
คานิยมหลักขององคกรและแนวทางการสงเสริมคานิยมองคกร

นําเสนอคานิยมหลักตอผูบริหาร

นําเสนอผูบริหาร

ขั้นตอนที่ ๕
ประชุมชี้แจงเพื่อ
เผยแพรคานิยม

ประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพรคานิยมหลัก
และแผนขับเคลื่อนโครงการ

คณะทํางานประชุมเพื่อประเมิน
ความกาวหนาของโครงการ

๓

ตัวอยางคานิยมองคกรจากการดําเนินการศึกษานํารองในสํานักงาน ก.พ. และกรมที่ดิน
(ทดลองศึกษานํารองปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)

คานิยมหลักของสํานักงาน ก.พ. คือ AC3 TING ประกอบดวย
Accountability
Customer Service
Communication
Change Leader
Teamwork
Integrity
Networking
Guru (Professional)

รูรับผิดชอบ
มีใจใหบริการ
สื่อสารเปนเยี่ยม
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทํางานเปนทีม
ยึดมั่นในความถูกตอง
สรรคสรางเครือขาย
สั่งสมความเชี่ยวชาญ

คานิยมหลักของกรมที่ดิน คือ ACCEPT ประกอบดวย
Accountability
Customer Service Oriented
Communication
Ethics
People Development & Learning
Teamwork

รูรับผิดชอบ
มอบจิตบริการ
สื่อสารเลิศล้ํา
จริยธรรมนําจิตใจ
ฝกใฝเรียนรู
มุงสูความรวมมือ

ตัวอยางพฤติกรรมตามคานิยมรูรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่พึงทํา (Do) : ใหความสําคัญ
และทุมเทในงาน มองภาพรวมความสําเร็จ
มากกวาประโยชนสวนตัว
พฤติกรรมที่ไมพึงกระทํา (Don’t) :
เกี่ยงงาน แอบอางผลงานของคนอื่นมาเปน
ของตน ทําผิดแลวไมยอมรับผิด ทํางาน
เสร็จแคกระบวนการแตมองไมเห็นผลลัพธ
ของงาน
ตัวอยางพฤติกรรมตาม
คานิยมจริยธรรมนําจิตใจ
พฤติกรรมที่พึงทํา (Do) : ปฏิบัตงิ านตาม
วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เสมอภาค ยึดมั่นใน
กฎระเบียบฯลฯ
พฤติกรรมที่ไมพึงกระทํา (Don’t) : แสวงหา
ประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ ฯลฯ

ขั้นที่ ๒ การสงเสริมวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร
การสงเสริมคานิยมหรือวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมใหมีการรับรูและปฏิบัติไดจริง ตองมีแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนใน ๓ ระยะหลัก คือ
ระยะที่ ๑ การกระตุนการรับรู ไดแกการสื่อสารใหเกิดการตื่นตัวและรับรูและเขาถึงกลุมเปาหมาย
เชน การทํา Town Hall Communication โดยการจัดประชุมใหญโดยใหผูนําองคกรประกาศคานิยมหลัก
ระยะที่ ๒ การสรางความรูความเขา ใจ เปนการมุงเนนการทําความเขาใจเกี่ย วกับเนื้อหา
รายละเอียดสิ่งที่องคกรคาดหวังตอขาราชการวาควรมีพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติอยางไร เชน
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การฝกอบรมสัมมนา การเผยแพรความรูใน facebook
ระยะที่ ๓ การนําไปปฏิบัติ โดยการเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ใชเกณฑใน
การสรรหาและคัดเลือก ผูกกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การให

๔

รางวัลแกผูประพฤติตนสอดคลองกับคานิยม การพัฒนาและฝกอบรม ตลอดจนการใชพฤติกรรมของผูนํามา
เปนแบบอยาง
ขั้นที่ ๓ การสืบสานวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร
การทําให วั ฒ นธรรมองค กรที่ส ร างขึ้ น สามารถอยู อย างยั่ งยื น จํ าเป น ที่ จ ะต องมีคนทําหน า ที่
รับผิดชอบอยางจริงจัง เพื่อดูแล รักษา และติดตามความคืบหนาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การจัดตั้งคณะทํางานให
รับผิดชอบ การสงเสริมใหแตละบุคคลรับรูบทบาทความรับผิดชอบของตน และมีการสรางบรรยากาศแหง
วัฒนธรรมองคกรอยางตอเนื่องตลอดเวลา
ปจจัยแหงความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมที่สําคัญคือ การใหความสําคัญของ
ผู บ ริ ห ารหน ว ยงานที่ ต อ งกํ า หนดเป น นโยบายที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให เ กิ ด การนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต ลอดจน
ผูบังคับบัญชาในทุกระดับที่จะเปนผูกระตุน สงเสริมและตรวจสอบใหขาราชการมีพฤติกรรมตามที่คาดหวัง
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทําใหคานิยมดังกลาวเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและ
ยั่งยืนตามเจตนารมณของการสืบสานวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร

*******************

โดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม
สํานักงาน ก.พ.
สรุปจาก คูมือสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร
(E-DNA) สิงหาคม ๒๕๕๖

