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บทที่ 6
ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
การบริหารงานในภาครัฐ เป็นการดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกประเภทของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านนิติบัญญัติ บริหารหรือตุลาการ หรือหากจะพิจารณาให้แคบลงอีก ก็จะเป็น
กิจกรรมของฝ่ายบริหาร ในการดาเนินการให้ความพยายามต่าง ๆ ของรัฐ ดาเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมาย มีภารกิจสาคัญ เช่น ภารกิจให้บริการ ภารกิจด้านการควบคุม และกาหนดระเบียบภารกิจ
งานสนับสนุน ภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือสนับสนุนโดยรัฐ ต้องคานึงคือการให้บริการที่
เป็นที่พอใจแก่ประชาชนและการให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน สาหรับบทนี้ผู้เขียนจะ
ได้ ก ล่ า วถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารภาครั ฐ จึ ง มี ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความ
รับผิดชอบ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและการเสริมสร้างความรับผิดชอบในการบริหาร
ภาครัฐ

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
ความรับผิดชอบเป็นการตระหนักในหน้าที่ เป็นการใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง
และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากการกระทาของตนเอง แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
จึงประกอบด้วย ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐ มี
รายละเอียดในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ความหมายของความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
ประธาน ไตรจักรภพ (2548 : 12) ให้ความหมายว่าความรับผิดชอบว่า หมายถึงความ
รับผิดชอบที่องค์การพึงมีต่อผลกระทบจากการดาเนินงานหรือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่
องค์การได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นภาพร ขันธนภา (2547 : 61) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ข้อผูกพันที่องค์กร
จะต้องทาให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด
ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารภาครัฐ หมายถึง ความเอาใจใส่ ข องหน่ ว ยงานและ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้ วยความเสียสละ
ด้วยความเข้าใจและด้วยสานึกที่ถูกต้องในการให้บริการของรัฐแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของรัฐอย่างประหยัดและคุ้มค่าและในการดูแลทรัพย์สมบัติของแผ่นดินด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังเสมอด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง
นิโกร ฟีลิก และแอล ลอยด์ นิโกร (Nigro, Felix A. and Lloyd G. Nigro,1977 : 318) ยังได้นิยามความหมายของความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐไว้ว่า หมายถึงกระบวนการที่
รัฐ ใช้เป็นเครื่องมือกาหนดนโยบายและดาเนินการในการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้ อนของประชาชนและเพื่อพัฒ นาประเทศไปสู่ ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทั้งทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง
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นอกจากนี้ แอล ดี ไวท์ (L.D.White, 1949 : 235) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบในการ
บริหารงานภาครัฐว่า หมายถึง การบริหารราชการซึ่งเป็นผลมาจากระเบียบและแบบอย่างการปฏิบัติ
ที่จะควบคุมการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และพิ ฟเนอร์และเพรสตัน (Pfiffner and Presthus,1960 :
3) ที่กล่าวว่า ความรับผิดชอบคือคุณภาพทางศีลธรรมของแต่ละบุคคล
ดังนั้น การบริหารภาครัฐจึงเป็นภาระหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความรู้ความสามารถและด้วยความรับผิดชอบ
สูงสุดเพื่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังกล่ าว ย่ อ มรวมไปถึงพนั กงานของหน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจทุกแห่ งซึ่ง ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ บาลเพื่ อ
ประกอบธุรกิจที่แม้จะเป็นเรื่องของการค้าหรืออุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งก็ตามให้เป็นไป
เพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณูป โภค หรือกิจการเพื่อประโยชน์ของรัฐ และประชาชนโดยรัฐ เป็น
เจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ควบคุมการดาเนินกิจการ
นอกจากนี้ ความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งความพร้อมรับผิดตามพจนานุกรม
“New Shorter Oxford Dictionary” ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบที่จะถูกตรวจสอบหรือ
ความรับผิดชอบต่อบุคคลและสิ่งต่าง ๆ (cited in Hughes, 2012 : 187) และชูลทซ์ (Schultz,
2004 : 2) อธิบายว่า หมายถึงการได้รับการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่ง เราส์ (Rouse, 1993) อธิบาย
ว่า เป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นความสาเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย
เมื่อพิจารณาถึงคาทั้งสองนี้แล้วจะมีความแตกต่างกันในลักษณะสาคัญคือ ความพร้อม
รับผิด เป็นความรับผิดชอบตามหน้าที่เฉพาะบุคคล “ความพร้อมรับผิด” จะมีความชัดเจนกว่าในด้าน
ความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ ส่วน “ความรับผิดชอบ” เป็นการแสดงถึงบทบาทหน้าที่ที่จะพึงมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งมีลักษณะของการพิสูจน์หรือการตรวจสอบที่
ยากกว่า
ดังนั้นความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจจึงมีความแตกต่างในประเด็นสาคัญคือความ
รับผิดชอบในการบริหารภาครัฐและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งสามารถ
อธิบายได้อย่างน้อย 2 ประการคือ
1. ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิบัติ งานในต าแหน่ งหน้ าที่ เป็น เรื่อ งเฉพาะตัว เฉพาะ
หน่วยงานซึ่งแคบกว่าความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐที่จะต้องคานึงถึงผลกระทบต่อประชาชน
โดยส่วนรวมมากกว่า
2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของงานหลักที่จะต้องปฏิบัติ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง การแพทย์การบริหาร เป็นต้น
ในขณะที่ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทัศนคติหรือ
สานึกในการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่างานเทคนิคหรือวิชาชีพเฉพาะด้าน
อย่างไรก็ตามอาจพอสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ หมายถึงความ
เอาใจใส่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วย
ความเสียสละ ทุ่มเท ด้วยสติพิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยจิตสานึกสาธารณะในการให้บริการของ
รัฐแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัดและคุ้มค่า และ
ในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของชาติ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความผิดพลาด

158

2. ความสาคัญของความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
แม้ในปัจจุบันความหมายของยศถาบรรดาศักดิ์และอานาจบารมีแบบเจ้าขุนมูลนาย
ของข้าราชการโดยทั่วไปจะไม่มี มากมายเหมือนสมัยก่อนแต่ความเป็น “ข้าราชการ” หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพที่มั่นคงเรื่องของโอกาสที่จะทาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหรือ
เรื่องของอานาจบารมีแบบใหม่ที่อาจบันดาลผลประโยชน์ทั้งทางตาแหน่งหน้าที่การงานและทางการ
เงินให้แก่ตนเองและพวกพ้องบริวาร ทั้งโดยชอบและโดยมิชอบยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ และในบางกรณี
ดูเหมือนจะมีความทวีความสาคัญมากกว่าสมัยก่อนอีกด้วย
ทั้งนี้ เพราะความสลับซับซ้อนของระบบราชการและจานวนข้าราชการกับเจ้าหน้าที่
ของรั ฐที่มีอยู่มากมายมหาศาลทั่ว ประเทศ ยิ่งสะท้อนให้ เห็นความสาคัญของ “ข้าราชการ” หรือ
ความสาคัญของการทาราชการหรือการบริหารภาครัฐมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะข้าราชการ อาจใช้อานาจ
หน้าที่อย่างไม่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม โอกาสในการใช้ดุลยพินิจนั้นมีอย่างกว้างขวาง นโยบายที่
รัฐกาหนด บางครั้งไม่เฉพาะเจาะจง ข้าราชการสามารถใช้ดุลพินิจกาหนดแนวทางปฏิบัติได้ จึงอาจนา
ประโยชน์ส่วนตัวมาปะปนกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของความรับผิดชอบของ
บุคลากรภาครัฐ
นอกจากนี้ อมร รักษาสัตย์ (2527 : 66) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า หากมองในแง่ปัญหา
จะเห็นว่าปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือส่วนที่ประชาชน
ประพฤติปฏิบัติกันเอง เช่น การประกอบอาชีพไม่สุจริตการประกอบอาชญากรรมหรือการทาลาย
สาธารณสมบัติและทรัพยากรของชาติโดยขาดความรับผิดชอบ กับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ข้าราชการ
เป็นผู้กระทา เช่น การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อานาจหน้าที่กลั่นแกล้งกดขี่ข่มเหงรังแกราษฎร
การเล่ น พรรคเล่ นพวก หรื อการทางานแบบเช้าชามเย็นชามโดยไม่รับผิ ดชอบหรือไม่คานึงถึงผล
เสียหายที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น ทั้งสองส่วนนี้ต่างมีผลคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กัน
ด้วยเหตุนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการทุกกรณี เช่น ปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม สถิติอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์เพิ่มขึ้น ฝนแล้ง น้าท่วมผลผลิตตกต่า เกษตรกรมีหนี้สินมาก เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้แม้บางเรื่อง
จะอยู่นอกเหนือการควบคุมและความคาดหมายของทางราชการที่จะป้องกันล่วงหน้าได้ เช่น ฝนแล้ง
หรือราคาน้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่สูงขึ้นก็ตาม ประชาชนโดยทั่ วไปก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องแก้ไขหรือขจัดปัดเป่าปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประการนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น เช่น ทางราชการละเลยในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
จนเป็ นเหตุให้ เกิดปัญหาอาชญากรรมชุกชุมหรือเจ้าหน้าที่ตารวจย่อหย่อนในการรักษากฎหมาย
จราจรจนเป็นเหตุให้สถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะสาคัญของความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
นั้น มีหลายประการ คือ (ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์และพนมพัทธ์ สมิตานนท์, 2558 : 9)
1. ความรับ ผิดชอบในการบริหารภาครัฐเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ
ประชาชนที่ต้องการรับบริการที่ดีที่สุดจากรัฐ
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2. ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งการต่างประเทศ
3. ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบโดยตรง
ต่อความสาเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงาน
4. ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นประสิทธิภาพในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการรวมตลอดทั้งการดาเนินกิจการรัฐวิสาหกิจและงานอื่น ๆ ที่มีบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ความรับผิดชอบภาครัฐมิได้หมายรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามทานอง
คลองธรรมเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่ วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมด้วย เพราะหากประเทศชาติอันหมายถึงสังคมโดยรวม ประกอบ
ไปด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐสูงอยู่แล้วก็
จะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่า รัฐบาลจะประสบความสาเร็จในการพัฒนาบ้านเมืองตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
แต่ถ้าประเทศชาติมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ขาดความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ ก็บ่งชี้ได้
เช่นกันว่ารัฐบาลจะไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้
3. ขอบเขตของความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทัศนคติ
หรือสานึกในการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการ
ปฏิบัติภารกิจของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้
เกิดความสาเร็จหรือความล้มเหลวตามระดับสูงต่าของความรับผิดชอบที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ สิ่งที่จะต้องคานึงถึงหรือพิจารณาต่อไปนี้คือความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐดังกล่าวนั้นจะมี
ขอบเขตกว้างขวางเพีย งใดครอบคลุ มระบบองค์กรบุคคลและกิจกรรมใดบ้างซึ่งในส่ วนนี้ อาจแบ่ง
ขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
3.1 ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
งานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นงานของประเทศที่มีรัฐบาลเป็นผู้ดาเนินการและ
ควบคุมดูแลซึ่งในการดาเนินการหรือการบริหารราชการและรัฐวิส าหกิจดังกล่าวรัฐบาลและส่ว น
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการจัดหางบประมาณค่าใช้จ่ายมาดาเนินกิจการ รวมทั้ง
จัดหาจัดจ้างคนเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐดังกล่าวด้วย ฉะนั้นความรับผิดชอบในการบริหาร
ภาครัฐเบื้องต้นของบุคคลที่เข้ารับราชการหรือทางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็คือความรับผิดชอบ
โดยตรงที่จะต้องมีต่อประเทศชาติในฐานะนายจ้างของตน
ความรั บผิ ดชอบต่อประเทศชาติอาจแบ่งออกเป็นกรณีย่อย ๆ ได้ดังนี้ (ธีรยุทธ์
หล่อเลิศรัตน์และพนมพัทธ์ สมิตานนท์, 2558 : 11)
1. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ รั ฐ บาล โดยความรั บ ผิ ด ชอบในการที่ จ ะบริ ห ารหรื อ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาหรือได้กาหนดขึ้นในเวลาและโอกาสต่ าง ๆ ให้สาเร็จ
ลุล่วงและได้ผลดีที่สุด
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2. ความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือได้รับการแต่งตั้งให้
เข้าทางานด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่เห็นสมควร
ด้วยทัศนคติและจิตสานึกที่ถูกต้องจนเกิดผลดีต่อองค์การโดยส่วนรวม
3. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนการรักษาวินัยและการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ
4. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
เดียวกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประสานสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลและด้วยความสมัครสมาน
สามัคคีไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานหรือสร้างความแตกแยกในหน่วยงานให้
เกิดขึ้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
3.2 ความรับผิดชอบต่อประชาชน
งานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นงานที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการต่าง ๆ
แก่ประชาชนในชาติให้สามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและเลี้ยงครอบครัว
รวมทั้งมีรายได้เพื่อที่จะเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้ในการบริหารงานและพัฒนาประเทศให้
เจริ ญ ก้ า วหน้ า สามารถอ านวยความสงบร่ ม เย็ น แก่ ป ระชาชนต่ อ ไปได้ ฉะนั้ น ข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานราชการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนว่าตนมีห น้าที่โดยตรงในการที่จะต้องประกอบรัฐกิจเพื่อนาบริการของรัฐ
ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและให้ได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยอาศัยความรับผิดชอบในการบริหาร
รัฐกิจเป็นที่ตั้งซึ่งอาจแบ่งออกเป็นกรณีย่อย ๆ ได้ดังนี้ (ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์และพนมพัทธ์ สมิตา
นนท์, 2558 : 11-12)
1. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารโดยการให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพด้วยความกระตือรือร้นและแสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจความเต็มใจที่จะให้บริการ
หากมีปัญหาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งเรื่องที่รับผิดชอบ ในกรณีจาเป็นก็ต้อง
สามารถอธิบายเหตุผลความจาเป็นที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินการให้เกิดความเข้าใจถูกต้องไม่
บอกปัดความรับผิดชอบซึ่งจะนาไปสู่ความเข้าใจผิดและส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นเหตุ
ให้เสียหายต่อภาพลักษณ์ของราชการหรืองานของรัฐได้
2. รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนของประชาชนโดยการบริหาร
ราชการและงานของรัฐตามแนวนโยบายที่หัวหน้าคณะรัฐบาลได้แถลงต่อสภาไว้ ในขณะเดียวกันก็
พยายามตอบสนองข้อเรียกร้องความต้องการของประชาชนที่ผ่านมาทางสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่จะ
สามารถทาได้โ ดยมีการประสานสั มพันธ์และชี้แ จงทาความเข้า ใจกับสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วย
3. รับผิดชอบต่อสื่อมวลชนซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลให้ประชาชน
ทั่วไปได้ทราบ โดยในส่วนนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตอบชี้แจงในกรณีที่มีเหตุการณ์
หรือเรื่องราวสาคัญเกี่ยวข้องพาดพิงถึงงานในหน้าที่ราชการที่ตนรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็อาจ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหรือกิจกรรมสาคัญของส่วนราชการหรือหน่วยงานของตนให้
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สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบผ่านสื่อมวลชนโดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างถูกต้อง
3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยที่สังคมเป็นที่รวมของประชากรและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่อยู่ร่วมกันใน
สังคมเดียวกัน ฉะนั้นคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนธรรมดาต่างก็มีหน้าที่โดยตรงที่
จะช่วยกันจรรโลงสังคมที่ตนอยู่ให้เป็นสังคมที่มีความสงบร่มเย็นมีระเบียบวินัยสามารถที่จะเลือก
อานวยให้ ป ระชาชนทุ กคนอยู่ ร่ ว มกัน อย่า งมี ความสุ ขซึ่ งส าหรั บผู้ ที่ เป็ นข้า ราชการหรือพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐยิ่งต้องถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงที่จะทาทุกอย่างให้สังคมของประเทศบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเป็นสังคมที่ดีดังกล่าวข้างต้น ได้โดยอาจกระทาได้ดังนี้คือ (ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
และพนมพัทธ์ สมิตานนท์, 2558 : 12, สาคร สุขศรีวงศ์, 2554 : 83)
1. รับผิดชอบต่อกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบ้านเมืองในอันที่
จะไม่ละเมิดให้เกิดความเสียหายหรือกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแล
รักษากฎหมายกฎระเบียบดังกล่าวที่ตนในฐานะที่เป็นข้าราชการผู้รักษากฎหมายหรือในฐานะพลเมือง
ดี โดยจะคอยสอดส่องมิให้ ผู้ห นึ่ งผู้ ใดละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของข้อบังคับ จนเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนได้
2. รับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อันได้แก่สิ่งก่อสร้างสาธารณะต่าง ๆ
เช่น ถนน สะพาน เขื่อน คูคลองส่งน้า ชลประทาน เสาและสายไฟฟ้าโทรศัพท์ ท่าเรือ แหล่ งน้า
สาธารณะต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งรัฐได้จัดสรรสร้างจัดทาขึ้นหรือบารุงรักษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวมซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาและป้องกันการทาลายหรือ
ฉกฉวยใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร
แร่ ธ าตุ ห รื อ ทรั พ ยากรใต้ ดิ น อื่ น ๆ เช่ น น้ ามั น หรื อ ก๊ า ซธรรมชาติ ฯลฯ ด้ ว ยการดู แ ลรั ก ษาหรื อ
ค้นคว้าวิจัยและนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยความระมัดระวังประหยัดและให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ในขณะเดีย วกัน ก็ต้ องคอยป้องกันการฉกฉวยประโยชน์ห รือ ฉวยโอกาสของผู้ ที่
พยายามเอาเปรียบลักลอบนาผลประโยชน์และทรัพยากรดังกล่าวที่มีอยู่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
น าออกนอกประเทศด้ ว ยการหลอกลวงหรื อ ให้ อ ามิ ส สิ น จ้ า งแก่ บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
4. ความรั บ ผิ ดชอบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ได้แ ก่ การด าเนินการจั ดท าบริ การ
สาธารณะโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนของกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมว่ากลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ควรมีสิทธิขั้นพื้นฐานหรือมีสิทธิในการรับบริการใดบ้าง เช่น เด็กควรมี
สิทธิในการรับการดูแลเลี้ยงดูอย่างปลอดภัย มีปัจจัยสี่อย่างเพียงพอและได้รับการศึกษาตามสมควร
เป็นต้น
5. ความรับผิดชอบต่อศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่การจัดทาบริการสาธารณะ
ต้องคานึงถึงวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ วิถีประชา บรรทัดฐาน ตลอดจนศาสนาของชุมชน หากมี
ประเด็ น ที่ เ ลี่ ย งหรื อ ล่ อ แหลมต่ อ ความเข้ า ใจของสั ง คม จ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจ ละเว้ น หรื อ
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หลีกเลี่ยงตามแต่กรณี นอกจากนี้ควรสนับสนุนการทานุบารุงและเผยแพร่ศาสนาเพื่อเป็นหลักใจของ
สังคมด้วย
6. ความรับผิดชอบด้านคุณภาพและบริการ ได้แก่การจัดทาและบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกาหนดและมาตรฐาน รวมถึงการดูแลรักษาและรับประกัน
คุณภาพตามสัญญาที่ได้ระบุไว้
7. ความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพและสวัสดิการของบุคคล ได้แก่ การไม่ผลิตและ
บริการสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคลทั่วไป ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีการป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กาหนด
4.4 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อประชาชนและต่อสังคมดังกล่าว
แล้ ว สิ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ซึ่ง ถือ เป็ นรากฐานของความรั บ ผิ ด ชอบในการบริห ารภาครั ฐ ที่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องมีคือความรับผิดชอบต่อตนเองตามหลักทั่วไปที่ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างมักเริ่มต้นจากตนเองก่อนโดยเฉพาะในแง่ของการทาความดีหรือการมีความรับผิดชอบ หาก
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วจะหวังให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่อประชาชนต่อประเทศชาติได้อย่างไร ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเองนั้น
อาจจาแนกได้ดังนี้ (ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์และพนมพัทธ์ สมิตานนท์, 2558 : 13)
1. รับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
การงานด้ว ยความรับผิ ดชอบสูงสุดต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งผลให้เกิดความสาเร็จตาม
นโยบายแผนงานโครงการตลอดจนวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของทางราชการที่กาหนดไว้ให้ดีที่สุด
เท่าที่จะสามารถทาได้
2. รับผิดชอบต่อจรรยาวิชาชีพของข้าราชการด้วยการมุ่งมั่นทางานเพื่อประโยชน์
สุ ข ของประชาชน โดยค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของประชาชนและให้ บ ริ ก ารที่ ดี แ ก่ ป ระชาชน ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งยึ ด มั่ น ในหลั ก การที่ ถู ก ต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและมีภาวะจิตใจที่สูงพร้อม
3. รับผิดชอบต่อครอบครัว โดยเหตุที่ครอบครัวเป็นรากฐานสาคัญของสังคมและมี
ส่วนสาคัญต่อการดารงชีวิต ฉะนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวด้วยการดูแลบารุงรักษาทั้งในด้านการครองชีพและความเป็นอยู่ซึ่งรวมตลอดถึงการสร้าง
ความอบอุ่นและความมั่นคงให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วย

ปัญหาเกี่ยวและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
1. ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐ
1.1 ปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐมิใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดใหม่หรือ
พึ่งมีความรุนแรงในปัจจุบันการบริหารภาครัฐเป็นงานที่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายใหญ่คือการนา
ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ ประเทศชาติและการนาความสงบร่มเย็นมาสู่ประชาชนในชาติด้วยการนา
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บริการของรัฐไปสู่ประชาชาติอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงซึ่งเป็นภารกิจที่เกิดพร้อมกับการก่อตั้งรัฐ
ฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอยู่และมีอยู่นาน
แล้ว
กระมล ทองธรรมชาติ (2528 : 69-71 อ้างในศิริพร เชาวลิต, 2556 : 14) ได้แสดง
ปัญหาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ราชการ ระบบราชการไทยถูกมองว่า เป็นระบบราชการที่ทาเพื่อราชการด้วยกันเองมากกว่าเพื่อ
ประโยชน์สุ ขของประชาชนและประเทศชาติ นอกจากนี้พงศ์สั ณฑ์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี
(2539 : 60-65) ได้ระบุปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ส่วนหนึ่งว่า ข้าราชการบางส่วนขาดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละข้ า ราชการมี ค วามรู้ สึ ก ต่ าต้ อ ยในเกี ย รติ ภู มิ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี
นอกจากนี้ทินพันธ์ นาคะตะ (2543 : 17-23) ได้สรุปถึงปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐว่า พฤติกรรมของ
ข้าราชการขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ไม่เต็มใจปฏิบัติตามนโยบาย ขาดสานึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน ขาดความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสิ่งที่ยังเป็นปัจจัยให้ข้าราชการ
ไทยสามารถทาอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ทั้งนี้ อมเรศ ศิลาอ่อน (2543 : 5355 อ้างในศิริพร เชาวลิต, 2556 : 14) เห็นว่า การขาดความรับผิดชอบดังกล่าวอาจเป็นเพราะ
ข้าราชการมีความมั่นใจในความมั่นคงของอาชีพมากเกินไป ทาให้ข้าราชการไม่มีแรงกดดันที่จะต้อง
พัฒนาตนเอง เพราะอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง พฤติกรรมของข้าราชการจึงทาอะไรก็
ได้ถ้าไม่ผิดวินัยและจรรยาบรรณของหน่วยงาน ซึ่งการให้ความสาคัญเรื่องระเบียบขั้นตอน โครงสร้าง
องค์การทาให้ ข้าราชการไม่คานึ งถึงพฤติกรรมที่จะต้องให้ บริการแก่ประชาชน ซึ่งวิษณุ เครืองาม
(2545 : 81 อ้างในศิริพร เชาวลิต, 2556 : 14) กล่าวว่าปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมข้าราชการคือ ไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการสาธารณะ ขาดความโปร่งใส ไม่เป็นไปตาม
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี กฎเกณฑ์บางอย่างยังมีช่องว่าให้มีการใช้ดุลพินิจที่
ลักลั่น เลือกปฏิบัติและมีความครอบคลุมความได้หลายนัย เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และจากการศึกษาของสานักงานกพ. (2545 : 71) ยังพบปัญหาพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐนอกเหนือจากดังกล่าวมา กล่าวคือข้าราชการบางส่วนยังยึดติดกับทัศนคติดั้งเดิมในความ
เป็นเจ้าขุนมูลนาย สร้างอิทธิพลจากการใช้อานาจรัฐ นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อร่วมงานยังมี
ส่วนชักจูง ส่งเสริมไปในทางที่ผิด
ปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการแสดงออกในการ
ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ประชาชน และการวางตัวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนอันก่อให้เกิดข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนผู้รับบริการและของสื่อมวลชนอันเป็นผลให้ภาพพจน์การทางานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไปเกิดความเสื่อมเสีย โดยอาจจะสรุปได้หลายประการ เช่น
(ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์และพนมพัทธ์ สมิตานนท์, 2558 : 15-16)
1.1.1 การปฏิ บัติ งานเป็ นไปด้ว ยความล่ า ช้า ขาดความรับผิ ดชอบบางครั้ ง
ประชาชนผู้ มาติดต่อไม่ได้รับ บริการในเวลาอันสมควรมีพฤติการณ์ที่เรียกว่า “เช้าชามเย็นชาม”
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความเอาใจใส่เก็บหรือทุกเรื่องที่ราษฎรขอให้ดาเนินการไว้นานหรือ
บางครั้งทาเรื่องหายแล้วปัดความรับผิดชอบโดยให้ผู้ยื่นเรื่องราวทาเรื่องเสนอมาใหม่ เป็นต้น
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1.1.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจานวนมากไม่สุจริตใช้อานาจหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์อันมิควรได้โดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องต่าง ๆ นานา เช่น รีดไถประชาชนผู้มาติดต่อขออนุมัติ
ดาเนินการหรือประกอบธุรกิจหรือทุจริตในหน้าที่ด้วยการรั บอามิสสินจ้างให้ดาเนินการใช้อานาจ
ในทางมิชอบหรือเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้น
1.1.3 ข้าราชการจานวนไม่น้อยยังติดยึดอยู่กับระบบศักดินาด้วยการถือยศถือศักดิ์
วางตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทาตนให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวใน
อานาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่มากกว่าที่จะมุ่งสร้างความรักความสนิทสนมและความเข้าใจในหมู่ประชาชน
1.1.4 การทางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนมากยังขาดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นการทาตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่กาหนดไว้ตามแนวทาง
หรือวิธีปฏิบัติที่เคยกระทาต่อเนื่องกันมาให้สาเร็จเสร็จสิ้นไป โดยไม่ได้คานึงถึงว่างานที่ทาเสร็จนั้นจะ
นาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมขององค์การและประเทศชาติหรือไม่
1.1.5 การทางานส่วนใหญ่เน้นที่ความถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบที่วางไว้
มากกว่าผลที่จะได้รับจากความสาเร็จของงานเป็นสาคัญจนมีผู้กล่าวกันอยู่เสมอว่างานราชการหรือ
งานของรัฐส่วนใหญ่เน้นที่วิธีการหรือพิธีการ (Mean) มากกว่าผลที่จะได้รับ (Ends)
1.1.6 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจานวนไม่น้อยที่ตั้งหน้าตั้งตาแสวงหา
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยการบริการเจ้านายมากกว่าที่จะมุ่งสร้างผลงานหรือแสดงความรู้
ความสามารถให้ปรากฏทั้งนี้สืบเนื่องจากระบบปูนบาเหน็จความชอบที่ใช้อยู่ในหน่วยงานของรัฐส่วน
ใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การตอบแทนผลงานของข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
1.2 ปัญหาด้านการขาดจิตสานึกในการบริหารภาครัฐ
ปั ญ หาด้ า นการขาดจิ ต ส านึ ก ในการบริ ห ารภาครั ฐ เป็ น ปั ญ หาด้ า นจิ ต ใจของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่มีหน้าที่
ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนโดยผู้ ป ฏิบั ติ ง านเหล่ า นั้ นขาดความเข้ าใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ว่ า ตนมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติงานทั้งของตนเองและของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ตนสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่จะให้บริการของรัฐแก่ประชาชนให้เกิดผลดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
จิตสานึกดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และฐานะของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงในการที่จะต้องบริหารงานหรือปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและของ
ตนให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและเจตนารมณ์ที่วางไว้ให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
การขาดจิ ตส านึ กที่ถูกต้องในการบริห ารงานของรัฐ ได้ก่อให้ เกิดความเสี ยหาย
มากมายอาจมาจากสาเหตุหลายประการเช่น
1.2.1 มีความคิดว่างานราชการหรืองานรัฐวิสาหกิจที่ทาอยู่ไม่ใช่งานของตนที่
จะต้อ งอุทิ ศ กายอุทิ ศ ใจและก าลั ง ความคิ ด ความสามารถที่ มี อยู่ ใ ห้ เ กิ ดผลส าเร็จ ต่ อส่ ว นร วมการ
บริ ห ารงานจึ ง มั ก จะไม่ ทุ่ ม เทความรู้ ค วามสามารถอย่า งเต็ ม ที่ ซึ่ งอาจจะเกิด จากการขาดความรู้
ความสามารถและความชานาญ งานที่เหมาะสมแต่ไม่คิดที่จะขวนขวายพัฒนาตนเองหรืออาจจะเกิด
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จากความคิดว่าตนอาจจะอยู่ในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งไม่นานจึงไม่คุ้มที่จะขวนขวายปรับปรุงตนเอง
เป็นเหตุให้งานราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง ต้องประสบกับความล้มเหลวหรือการขาดทุนดังที่
เป็นอยู่
1.2.2 มีความคิดว่างานราชการหรือการรัฐวิสาหกิจที่ทาอยู่เป็นเพียงการประกอบ
อาชีพ อย่ างหนึ่ งเพื่อ เลี้ ย งตัว เองหรือ เลี้ ยงครอบครั ว เหมื อนกับ อาชีพ อื่น ๆ ที่ ราษฎรทั่ ว ไปต่ างก็
ประกอบอยู่มิได้คิดว่างานราชการและงานอื่นของรัฐเป็นงานที่กาหนดขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและประกอบอาชีพได้สะดวกปลอดภัยสามารถมีรายได้มาเลี้ยง
ตนเลี้ย งครอบครัว อย่ างพอเพียงหรือถึงขั้นที่ส ามารถมีรายได้ห รือเพียงพอที่จะเก็บออม ซึ่งการมี
ความคิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานของรัฐขาดจิตสานึกที่จะให้บริการช่วยเหลือประชาชนด้วย
ความเต็มใจและจริงใจ
1.2.3 มีความคิดว่างานราชการบางแห่งเป็นงานที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์
อย่างอื่นได้นอกจากการรับเงินเดือนประจา เช่น งานเกี่ยวกับการรักษากฎหมายงานเกี่ยวกับภาษี
อากรงานเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการค้าหรืออุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
การแก่งแย่งหรือวิ่งเต้นให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือโยกย้ายเข้าไปทางานในหน่วยงานดังกล่าวโดย
ไม่ได้คิดว่าเป็นงานราชการซึ่งเป็นบริการของรัฐเช่นเดียวกับงานของหน่วยงานอื่น ๆ และเมื่อได้เข้าไป
รับราชการหรือทางานในหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่บางคนก็มิได้มีความคิดหรือ
จิตสานึกที่จะประกอบรัฐกิจในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือด้วยความรับผิดชอบเท่าที่ควรแต่
กลับมุ่งหาทางเบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการทางานให้กับตนหรือพวกพ้องซึ่งกลายเป็น
ปัญหาทางพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐจานวนไม่น้อยต้องถูกลงโทษจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและรัฐต้องเสียงบประมาณแต่ละปีเป็นจานวนมากในการที่จะคอยป้องกันหรือปราบปรามการ
กระทาดังกล่าว
1.3 ปัญหาด้านการขาดทัศนคติที่ถูกต้องในการทางาน
ปัญหาด้านการขาดทัศนคติที่ถูกต้องในการทางาน เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจาก
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกับบุคคลอื่นได้ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหาร
ภาครัฐก็หมายถึงปัญหาที่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐมีความรู้สึกไม่ดีหรือไม่ถูกต้องต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทัง้ ต่อประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ
ปั ญหาที่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางคน มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการ
ทางานเป็นปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่แสดงออกต่องานและต่อบุคคลอื่น เช่นเดียวกับปัญหา
การขาดจิตสานึกที่ถูกต้องในการบริหารภาครัฐ โดยอาจกล่าวได้ว่าปัญหาทั้งสองเรื่องนี้มีส่วนสัมพันธ์
กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด เช่ น การที่ ข้ า ราชการบางคนมี จิ ต ส านึ ก ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งในการท างานเป็ น ผลสื บ
เนื่องมาจากการมีทัศนคติที่ผิด ๆ ต่องานที่ทาอยู่ อันมีส่วนส่งผลให้ข้าราชการเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของข้าราชการ เป็นปัญหาร้ายแรงที่สั่งสมมา
นานที่ควรจะต้องรีบดาเนินการแก้ไขเห็นได้จากการที่รัฐบาลทุกรัฐบาลหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบาย
แถลงต่อรัฐสภาว่าจะต้องดาเนินการแก้ไขให้ได้เพื่อให้ข้าราชการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอันจะส่งผลให้
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ระบบราชการโดยส่วนรวมดีขึ้นด้วยดังคากล่าวที่ว่า “การพัฒนาทัศนคติของข้าราชการเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาระบบราชการทั้งปวง” (อมร รักษาสัตย์, 2530 : 136)
ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งในการท างานของข้ า ราชการอาจจ าแนกได้ 4 ประเภท
ดังนี้ (อรุณ รักธรรม, 2524 : 141-142)
1. ทัศนคติทางสั งคม ข้าราชการบางคนมีความรู้สึ กว่าตนมีฐานะตาแหน่งและ
หน้าที่การงานเหนือกว่าประชาชนทั่วไปยังพอใจและติดยึดอยู่กับระบบเจ้าขุนมูลนายเป็นผลให้มีการ
กดขี่ข่มเหงหรือรังแกประชาชนเบียดเบียนแสวงหาผลประโยชน์และไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ที่เดือดร้อน
2. ทัศนคติทางเศรษฐกิจ ข้าราชการจานวนไม่น้อยมีความรู้สึกว่าเงินเดือนหรือ
รายได้ที่ได้รับอยู่น้อยเกินไปไม่พอใช้จ่ายโดยไม่ได้คานึงถึงการประหยัดและอดออมกลับต้องการมี
รายได้เพิ่มขึ้นโดยการแสวงหาเงินทั้งในทางที่ควรและไม่ควร โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่หรือบางครั้งก็
จัดกิจกรรมหรืองานส่วนตัวในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น จัดงานวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ ฉลองยศ ฯลฯ
ทั้ง ๆ ที่กิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีพยายามป้องกันโดยการห้ามปรามแล้วก็
ตาม
3. ทัศนคติทางการศึกษา ข้าราชการบางคนมีความรู้สึกว่าตนมีการศึกษาหรือมี
ความรู้เหนือกว่าประชาชน บางครั้งดูถูกประชาชนด้วยการกระทาหรือแสดงอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสม
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือความรู้สึกหรือทัศนคติดังกล่าวได้สร้างความหลงผิดให้กับตัวข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐเองโดยไม่คิดจะขวนขวายพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นเหตุ
ให้กลายเป็นคนล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งทาให้งานราชการพลอยล้า
หลังไปด้วย
4. ทั ศ นคติ ท างการบริ ห าร ข้ า ราชการจ านวนมากมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า ตนมี ค วามรู้
ความสามารถเกินกว่าตาแหน่งหน้าที่ที่ตนปฏิบัติอยู่ บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าตนมีความรับผิดชอบสูง
กว่าระดับ ของตาแหน่ งที่กาหนดให้ เป็นเหตุให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติ บางครั้งเกิด
ความรู้สึกท้อแท้ขาดความสนใจและความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความสาเร็จเป็นผลดีจนบางครั้ง
เป็นเหตุให้ข้าราชการเกิดความบกพร่องเสียหาย
ปัญหาต่าง ๆ นอกจากรัฐบาลหรือทางราชการจะต้องหาทางแก้ไขหรือขจัดปัดเป่า
ให้ลดน้อยลงหรือให้หมดไปในที่สุดแล้วทางหนึ่งที่อาจทาได้ก็คือการป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิด
มากขึ้นทั้งนี้โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารภาครัฐแกผู้ที่จะเข้ารับ
ราชการทุกคน
2. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
2.1 การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกฎหมาย
โดยที่ปัญหาความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาหรือการงดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปราศจากเหตุผลที่ถูกต้องเพียงพอ ซึ่งบาง
กรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือประเทศชาติอย่างร้ายแรงหรืออย่างน้อยที่สุดก็
ส่งผลกระทบถึงประชาชนผู้รับบริการของรัฐที่อาจไม่ได้รับความสะดวกและความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเหตุนี้รัฐทุกรัฐหรือประเทศทุกประเทศจึงถือเป็นเรื่อ งสาคัญที่จะต้อง
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หาทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐและทางหนึ่งของการ
แก้ ปั ญ หาดัง กล่ าวก็คื อการใช้ ตัว บทกฎหมายที่มี อยู่ ซึ่ง อาจแยกประเภทของกฎหมายที่ ใช้ บัง คั บ
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์และพนมพัทธ์ สมิตานนท์, 2558 : 22-23)
2.1.1 กฎหมายทั่วไป
กฎหมายทั่ว ไป หมายถึงกฎหมายที่ ใช้บังคับแก่ประชาชนทุกคนรวมทั้ ง
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ในฐานะที่เป็นประชาชนด้ว ย ตัว อย่างที่เห็ นได้ชัดในเรื่องนี้ก็คื อ
กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง ซึ่งมีบทบัญญัติให้ผู้กระทาผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต้องรับ
โทษหรือรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือส่งคืนซึ่งลาภมิควรได้อันเป็นบทบัญญัติทั่วไปเป็นต้น
นอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมาประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ที่ว่า ด้วย
ความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ร าชการและความผิ ดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมยังมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายการเมืองไว้
โดยเฉพาะถึง 2 ลักษณะรวม 26 มาตราซึ่งได้มีการรวบรวมและชี้นาให้เห็ นการกระทาที่ถือเป็น
ความผิดไว้ดังนี้
1) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อ ทาจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตนหรือยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไป (ม.147)
2) เจ้าพนักงานใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจให้บุคคล
ใดมอบหรือหาทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น (ม.148)
3) เจ้ าพนักงานสมาชิกสภาต่าง ๆ เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์ อื่น ใดส าหรั บ ตนเองหรื อผู้ อื่น โดยมิ ช อบ เพื่อ กระท าการหรื อไม่ก ระทาการอย่า งใดใน
ตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ (ม.149)
4) เจ้ า พนัก งานกระท าการหรื อไม่ กระทาการโดยเห็ น แก่ท รั พย์ สิ นหรื อ
ประโยชน์ซึ่งตนได้เรียกรับหรือยอมจะรับไว้ก่อนจะได้รับตาแหน่งนั้น (ม.150)
5) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซึ่งทาจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจใน
ตาแหน่งโดยทุจริตเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์ (ม.151)
6) เจ้ าพนักงานที่มีห น้าที่จัดการหรือ ดูแลกิจการใดเข้ามีส่ ว นได้เสี ย เพื่ อ
ประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น (ม.152)
7) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายเกินกว่าที่ควรเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ผู้อื่น (ม.153)
8) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่ เรียกเก็บหรือตรวจสอบ
ภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดโดยทุจริต เรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บหรือกระทาการใด ๆ
เพื่อให้ ผู้ มีห น้ าที่เสี ย ภาษีอ ากรหรื อค่าธรรมเนียมนั้น ไม่ต้อ งเสี ย หรือเสี ยน้อยไปกว่า ที่จะต้ องเสี ย
(ม.154)
9) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่กาหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อเรียกเก็บภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียม ทุจริตกาหนดราคาให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือค่ าธรรมเนียมมิต้องเสียหรือเสีย
น้อยไป (ม.155)
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10) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายโดยทุจริตแนะนา
หรือทาการให้มีการทาบัญชีอย่างผิด ๆ เพื่อมิให้ต้องเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมหรือเสียน้อยไป
(ม.156)
11) เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต (ม.157)
12) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ปกครองรักษาทรัพย์หรือเอกสาร ทาให้เสียหาย
ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์หรือยินยอมให้ผู้อื่นทา (ม.158)
13) เจ้ า พนั ก งานที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ ห รื อ เอกสารโดยมี ต ราหรื อ
เครื่องหมายหลักฐานในการยึดหรือรักษาทรัพย์นั้น กระทาการอันมิชอบทาให้เสียหายใช้ประโยชน์
ไม่ได้หรือยอมให้ผู้อื่นทา (ม.159)
14) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยดวงตราของราชการ
กระทาการอันมิชอบ ใช้ตรานั้นให้ผู้อื่นเสียหายหรือยอมให้ผู้อื่นทา (ม.160)
15) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ทาเอกสารกรอกข้อความหรือดูแลเอกสารทาการ
ปลอมเอกสาร (ม.161) หรือรับรองเอกสารปลอมหรือละเว้นไม่จดข้อความ (ม.162)
16) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการไปรษณีย์โทรเลขหรือโทรศัพท์ กระทาการ
อันมิชอบด้วยหน้าที่ เปิดทาลายทาให้สูญหายกัก ส่งผิดทางเปิดเผยข้อความ (ม.163)
17) เจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระทาการมิชอบให้ผู้อื่น
ล่วงรู้ความลับนั้น (ม.164)
18) เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการไปตามกฎหมายหรือคาสั่ง ป้องกันหรือ
ขัดขวางมิให้เป็นการเป็นไปตามกฎหมายหรือคาสั่งนั้น (ม.165)
19) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์งานหรือกระทาการอย่างใด ๆ ให้งานหยุดชะงัก
หรือเสียหายโดยร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (ม.166)
20) ความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้นหลายมาตรา ถ้าผู้กระทาเป็นพนักงาน
อัยการผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน ผู้อยู่ในตาแหน่งตุลาการ ผู้มีหน้าที่ต้องทาตามคาสั่งศาลก็จะต้องได้
โทษสูงขึ้น (ม.200 -205)
ฐานความผิดตามกฎหมายบ้านเมืองที่กาหนดไว้ข้างต้น มีความกว้างและครอบคลุม
การกระทาโดยทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกือบทุกด้าน แถมยังมีบทกาหนดเพิ่มโทษ
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและกระทาผิดอีกด้วยบทกฎหมายดังกล่าวจึง
เป็น มาตรการหรื อเครื่องมือส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิ ดชอบในการ
บริหารภาครัฐได้เป็นอย่างดี
2.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ
นอกจากบทบัญญัติในกฎหมายทั่วไปซึ่งอาจนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐข้างต้นแล้ว ข้าราชการแต่ละ
ประเภท ไม่ ว่ า จะเป็ น ทหาร พลเรื อ น ต ารวจ ตุ ล าการ อั ย การ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรัฐสภาหรือข้าราชการส่ วนท้องถิ่น เช่น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเทศบาล
ฯลฯ ต่างก็มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีบทบัญญัติครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการ
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สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน รวมตลอดถึงเรื่องวินัยการลงโทษ
และการออกจากราชการ
สาหรับบทบัญญัติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของข้าราชการโดยตรง ในส่วนนี้คือบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องวินัยและการรักษาวินัยซึ่ง
นอกจากข้า ราชการทหารแล้ ว ข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรือ นส่ ว นใหญ่ จะใช้บ ทบัญ ญั ติที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เป็นหลัก (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 เล่ม 125
ตอนที่ 22 ก) โดยอาจมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะของข้าราชการแต่ละประเภท
เพื่อเป็นการประกันความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและการบริหาร
ภาครัฐตลอดจนการมีวินัยและการรักษาวินัยในหมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัยแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้บัญญัติหลักในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวินัยของข้าราชการ
และการรักษาวินัยโดยในมาตรา 82 ส่วนนาอธิบายถึงการกระทาอันเป็นข้อปฏิบัติของข้าราชการพล
เรือนสามัญไว้คือ
1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทาง
ราชการมติของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วย
ความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
4) ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม
คาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทั นที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
มิได้
6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
7) ต้องสุภ าพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่ว ยเหลื อกันในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท
ทางการเมืองของข้าราชการด้วย
10) ต้ องรั กษาชื่ อ เสี ย งของตนและรั ก ษาเกี ย รติ ศั กดิ์ ข องตาแหน่ ง หน้ า ที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
11) กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
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ทั้งนี้ ในพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฺ พ.ศ.2551 ยังได้อธิบายถึงการ
กระทาที่เป็นข้อห้ามของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ในมาตรา 83 ไว้ดังต่อไปนี้
1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร
ต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
2) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้น
แต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
3) ต้ อ งไม่ อ าศั ย หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น อาศั ย ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
5) ต้องไม่กระทาการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทา
ให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
6) ต้ อ งไม่ เ ป็ น กรรมการผู้ จั ด การหรื อ ผู้ จั ด การหรือ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ใดที่ มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
7) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่ นแกล้ งกดขี่ห รือข่มเหงกันในการ
ปฏิบัติราชการ
8) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดใน
กฎ ก.พ.
9) ต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
10) ไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎก.พ.
นอกจากนี้ยังได้มีบทกาหนดการกระทาผิดวินัยที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่ง
สมควรทราบดังมีรายละเอียดในมาตรา 85 เพื่อประกอบความรู้ความเข้าใจด้วยว่าข้าราชการต้อง
ปฏิบัติตนหรือวางตนอย่างไรจึงจะไม่เป็นความผิดทางวินัยคือ
1) ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
4) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
5) ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงหรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง
6) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) กากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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8) กาหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารเปิ ดเผยบัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิ นและ
หนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
9) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด 3 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
10) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ ร้ อ มข้อ สั ง เกตต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี สภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิ สภาทุกปี ทั้งนี้ให้ ประกาศรายงานดังกล่ าวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย
11) เสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล
หรื อคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิน เพื่ อให้ มี การปรับ ปรุง การปฏิบั ติร าชการหรื อวางแผนงาน
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อ
หน้าที่การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม
12) ดาเนิ นการส่ งเรื่องให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่ งหรือคา
พิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิ
ประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิ์แก่บุคคลใดไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
13) ด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย ม
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งดาเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
14) ดาเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็น ศูนย์กลางความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต
15) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
16) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
17) ดาเนิ นการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญนี้บัญญัติห รือ
กฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้
เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการป.ป.ช. ไม่ เ ป็ น การตั ด อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ จ ะ
ดาเนินคดีตามที่เห็นสมควรต่อไปหรืออาจส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในตาแหน่งไปดาเนินการ
ต่อไปก็ได้
จะเห็นได้ว่าข้อแตกต่างระหว่างมาตรการแก้ปัญหาของกฎหมายอาญากับกฎหมาย
ข้าราชการพลเรื อนประการหนึ่ งคือข้อกาหนดหรือบทบั ญญัติในกฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดทั้งหมดและได้กาหนดบทลงโทษไว้ชัดเจนในแต่ละมาตราซึ่งบางมาตรามี
โทษรุนแรงซึ่งอาจถึงขั้นจาคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเช่นความผิดตามมาตรา 148 - 151 และ
มาตรา 154 - 156 เป็นต้นในขณะที่กฎหมายข้าราชการพลเรือนได้กาหนดแนวทางปฏิบัติที่ไม่เป็น
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ความผิดไว้ให้ข้าราชการยึดถือในการทางานหรือการวางตนด้วยเช่นกาหนดว่าต้องสนับสนุนการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยต้องรักษาความลับของทางราชการต้องสุภาพ เรียบร้อยสามัคคี
ช่วยเหลือกันหรือต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ มาติด ต่อ เป็ น ต้ น ถ้ าไม่ ทาตามแนวทางที่ก าหนดจนเป็ นเหตุใ ห้ เ กิด ความเสี ยหายแก่ร าชการแก่
ประเทศชาติหรือแก่ประชาชนจึงจะถือเป็นความผิดทางวินัยซึ่งก็มีบทลงโทษที่แตกต่างกันกับกฎหมาย
อาญากล่าวคือมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กาหนดไว้ว่า
โทษผิดวินัยมี 5 สถานคือ 1) ภาคทัณฑ์ 2) ตัดเงินเดือน 3) ลดเงินเดือน 4) ปลดออก 5) ไล่ออก
2.2 การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการปกครองบังคับบัญชา
การแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริห ารภาครั ฐ โดยอาศั ย การ
ปกครองบังคับบัญชานั้น เป็นการแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการบริหารภายในระบบราชการคล้าย
กับการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกฎหมาย ต่างกันแต่ว่าการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโดยวิธีนี้เป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโดยมีผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
ดาเนินการให้การปฏิบัติและการบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนองต่อเจตนารมณ์ในการ
บริหารราชการของรัฐ
ส าหรั บ กระบวนการบั ง คั บ บั ญ ชาในการบริ ห ารราชการนั้ น โดยปกติ จ ะ
ประกอบด้ ว ยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ ต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สู ง สุ ด ลงมาซึ่ ง ได้ แ ก่ น ายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง ปลั ด กระทรวง
รองปลัดกระทรวง เป็นต้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
ในการบริหารราชการหรือบริหารรัฐกิจนั้น ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับจะมีความ
รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผน ควบคุม อานวยการ ติดตามตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนาและ
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมายโครงการและแผนของหน่วยงานที่กาหนดไว้ ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบ
ในการบริหารรัฐที่สาคัญที่สุดข้อหนึ่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งหากหลีกเลี่ยงหรือละเลยก็จะก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่ราชการโดยส่วนรวมได้ และในการใช้กระบวนการบังคับบัญชาเป็นเครื่องมือป้องกันแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานและการบริหารภาครัฐ นั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับการพิจารณาดาเนินการได้
ดังนี้
2.2.1 มี ก ารสอดส่ อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชาอย่ า งทั่ว ถึ ง และ
สม่ าเสมอ กล่ า วคื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หั ว หน้ า งานจะต้ อ งถื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งคอยดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่จะทาได้ ต้องคอย
จัดหาปัจจัยและสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การทางานของคนในหน่วยงานของตนเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มี
อุป สรรคที่จ ะทาให้ เกิดความขัดข้องหรือชะงักงัน ถ้าเป็นหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่ติดต่อหรือบริการ
ประชาชนโดยตรงก็ต้องคอยดูแลให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกตามสมควรและคอย
หมั่น ศึก ษาหาแนวทางที่จ ะปรั บ ปรุงงานในด้านการให้ บริ การประชาชนให้ ส ะดวกรวดเร็ ว ยิ่ งขึ้ น
สามารถอานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้มากขึ้น
2.2.2 การจัดระบบและวิธีการควบคุมตรวจสอบการทางานอย่างได้ผล เพราะการ
สอดส่องดูแลเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานย่อมมีภารกิจใน
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การตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของผู้ ใ ต้ บัง คั บบั ญ ชาและภารกิ จอื่ น อีก มาก ไม่ อ าจให้ เ วลาในการ
สอดส่องดูแลได้อย่างทั่วถึงและตลอดเวลา ในขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาก็จาเป็นจะต้องรู้ปัญหาและ
สถานภาพของการท างานของหน่ ว ยงานด้ ว ยว่ า มี ปั ญ หาหรื อ ไม่ เ พี ย งใดซึ่ ง การจะรู้ ปั ญ หาและ
สถานภาพของงานได้ก็ จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบและวิ ธี ก ารควบคุ ม งานที่ ดี ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ
จาเป็นต้องสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือรวมทั้งเกณฑ์ที่จะสามารถใช้ในการควบคุมงาน ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมบางประการดังต่อไปนี้ด้วยคือ
1) ใช้แผนปฏิบัติงานที่มีทั้งแผนปฏิบัติการล่วงหน้าและแผนการดาเนินงาน
2) ให้ มีการรายงานทั้งทางวาจาลายลั กษณ์อักษรแผนภาพต่าง ๆ และการ
ประชุมเป็นครั้งคราว
3) จัดทาห้องปฏิบัติการหากสามารถทาได้
4) มีการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือผู้แทน
5) ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องของงานเพื่อหาทางแก้ไขให้ทันการ
6) ให้มีการควบคุมโดยระบบงบประมาณและการเงิน
7) ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์เข้าช่วยในการควบคุมงาน
2.2.3 มีมาตรการในการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด กล่าวคือมีการชี้แจงทาความ
เข้าใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้เห็นความสาคัญและความจาเป็นในการรักษา
วินัย โดยอาจเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทราบนโยบายในการทางานโดยเฉพาะในส่วน
ที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการและต่อสังคม รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ด้วยความเอาใจใส่และเต็มใจหากมีการฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้และเป็นความผิดตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้แล้วผู้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่จะต้องดาเนินการลงโทษทางวินัยตาม
ความผิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า
เกี่ยวกับเรื่องการรักษาวินัยนี้มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติมีวินัยและป้องกันมิให้ผู้บังคับบัญชากระทาความผิดวินัย”
2.2.4 มีวิธีการให้รางวัลและสนับสนุนผู้กระทาดีนอกเหนือจากวิธีการสอดส่องดูแล
ควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีมาตรฐานในการรักษาวินัยเป็นอย่างดีแล้ว ผู้บังคับบัญชาที่ดี
ควรคิดหาระบบหรือวิธีการตอบแทนการกระทาความดีของผู้ปฏิบัติงานด้วยเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า
ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง มิใช่ว่าเมื่อกระทาความผิดก็ลงโทษอย่างเฉียบขาดแต่เมื่อกระทา
ความดีกลับไม่ได้รับการตอบแทนแต่อย่างใด
สาหรับการตอบแทนผลแห่ งการทาความดี หรือความรับผิดชอบในการบริหาร
ภาครัฐ นั้น อาจเลื อกตอบแทนได้ตามความเหมาะสมตามโอกาสอันสมควรดังนี้ 1) มีการประกาศ
ชมเชยด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ได้ทราบหรือได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระทาความดี
2) นากรณีทาความดีไปอ้างอิงในโอกาสที่สมควรเพื่อเป็นตัวอย่างและแสดงให้เห็นถึงการยอมรับด้วย
ความจริงใจ อีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้มีผู้กระทาความดีมากขึ้น 3) เก็บผลงานหรือผลของการ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน
ประจาปี 4) สนับสนุนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้มีโอกาสก้าวหน้าด้วยการเสนอให้เลื่อน
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ตาแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นไปในโอกาสอันสมควร 5) สนับสนุนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการหรือพนักงานดีเด่นในโอกาสพิเศษ เช่น วันข้าราชการพลเรือนหรือ
วันครบรอบการสถาปนารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

การเสริมสร้างความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
ความรับผิดชอบ นับเป็นคุณธรรมประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ เพราะหมายถึงภารกิจของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรับผิดชอบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐได้รับแรงจูงใจหรือชี้นาให้ตระหนักถึงความสาคัญของหน้าที่ การ
เสริมสร้างความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐจึงเป็นการพัฒนาโดยเริ่มจากภายในซึ่งได้แก่การ
น าหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเข้ า มาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นา และการมุ่ งย้ าให้ ข้ า ราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่รัฐจาเป็นจะต้องสานึกในอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ
นอกจากนี้ ยั งต้องเสริ มสร้ างด้ว ยกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานอันเป็นการเสริมสร้างด้ว ยปัจจัย
ภายนอก ได้แก่กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษา การอบรม เป็นต้น
1. การปลูกฝังคุณธรรมและอุดมการณ์สาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิพ ลอดุล ยเดช รัช กาลที่ 9 ทรงประกาศพระบรม
ราชปณิธ านในการปกครองแผ่น ดินตามที่ได้พระราชทานเป็นปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ในราชสมบัตินับแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ปรากฏชัดแก่พสกนิกรชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศทุกคนที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยว่าพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรา
บาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทุกคน ทรงเอื้ออาทรคานึงในทุกข์สุขของทวย
ราษฎร์ เ สมอเหมื อ นทุ ก ข์ สุ ข ของพระองค์ มี พ ระประสงค์ จ านงในพระราชหฤทั ย ที่ จ ะให้ อ าณา
ประชาราษฎร์มีความเกษมสุขโดยมิได้ย่อท้อต่อความลาบากตรากตราพระวรกาย เป็นเหตุให้ปวงชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งปวงที่ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตราบ
เท่าทุกวันนี้ (สมเด็จพระญาณสังวร, 2530)
หากพิ จ ารณาให้ ดี แ ล้ ว จะเห็ น ว่ า พระราชปณิ ธ านข้ า งต้ น ก็ คื อ อุ ด มการณ์ ข อง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ที่ ไ ด้ท รงประกาศให้ ประชาชนชาวไทยทราบทั่ว กัน ทั้ง นี้เ นื่อ งจาก
คณะอนุกรรมการอุดมการณ์ของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและอธิบายคุณลักษณะ
อุดมการณ์ไว้โดยสรุปดังนี้ (คณะอนุกรรมการอุดมการณ์ชาติ, 2526 : 19)
1) เป็นนามธรรม
2) เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้และปลูกฝังได้
3) เป็นสิ่งเร้าใจหรือเป็นแรงดลใจให้ไปฝันยึดถือและมุ่งที่จะคิดจะทาให้บรรลุถึง
4) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพลังในจิตใจที่ทาให้มีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวอดทนต่อสู้ฟันฝ่า
อุปสรรคและศัตรู
5) เป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่ปรารถนาอันสูงส่ง
ซึ่งจะพบว่าพระราชปณิธานที่อัญเชิญมานั้นสอดคล้องกับคุณลักษณะของอุดมการณ์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งจะพบว่าพระราชปณิธานที่อัญเชิญมานั้นสอดคล้ องกับคุณลักษณะของอุดมการณ์ ที่
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กาหนดไว้ข้างต้นทุกประการซึ่งถือได้ว่าอุดมการณ์นั้นมีความชัดเจนและ กอปรไปด้วยคุณธรรมอัน
สูงส่งยิ่ง
1.1 คุณธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การที่จะกาหนดว่าคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐควรจะมีอยู่หรือได้รับการปลูกฝังสร้างเสริมให้เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกว้างและขึ้นอยู่
กับความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบุคลากรของรัฐด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาค้นคว้าเสนอแนะคุณ งาม
ความดีที่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจควรประพฤติปฏิบัติไว้มากมายหลายประการซึ่งในที่นี้จะ
เสนอแนวทางที่น่าจะศึกษาพิจารณาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะที่เป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนี้คือ
1.1.1 ราชวารีศีลธรรม
เป็นคาสอนจากวิธูรชาดกที่ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติของข้าราชการเพื่อให้
เกิดคุณงามความดีรวม 26 ประการดังนี้
1) อย่ากล้าจนเกินพอดีอยากราชการ
2) อย่าประมาทคอยรักษาหน้าที่ให้เรียบร้อยให้เป็นที่ไว้วางใจของพระราชา
3) ไม่พึงลาเอียงด้วยอคติ 4 ประการเพิ่งทางานด้วยสุจริต
4) พึ่งปฏิบัติงานให้เสมอต้นเสมอปลาย
5) เพิ่งฉลาดในการงานเรื่องงานตกมาถึงตนต้องทาให้ดีที่สุด
6) พึงเป็นคนถ่อมตัวทุกเมื่ออย่าจองหองพองขนให้คนดี
7) อย่าเพิ่งตกแต่งร่างกายและทาอะไรให้เหมือนผู้ใหญ่ทา
8) อย่าพูดจาด้วยความคะนองแบบคนฟุ้งซ่าน
9) อย่าทาเหลาะแหละกับข้าราชการสตรีในทางรักใคร่
10) อย่าเห็นแก่หลับนอนมากนักจงตื่นตัวอยู่เสมอ
11) อย่าเอาของหลวงไปใช้เป็นเรื่องส่วนตัว
12) อย่าดื่มสุราเมรัยจนเมามายจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
13) อย่าตีเสมอในท่านผู้ใหญ่ควรรู้ที่ต่าที่สูงควรไม่ควร
14) อย่าถือตัว เป็นคนรู้ไปหมดทุกอย่าง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไว้
เสมอ พึงสมัครเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะเป็นครูของตนได้
15) พึงเป็นคนพอใจในทรัพย์ที่ได้พระราชทานอย่าหยิบเอาเองตามใจชอบ
16) พึงเป็นคนกล้าพอที่จะต่อสู้กับขวากหนามของงานทุกอย่าง
17) พึงเป็นผู้ไม่มัวเมาในสตรีเพศเพราะมัวเมาในสตรีเป็นเหตุให้สิ้นเดชได้
18) พึงรู้จักเวลาที่จะพูดและไม่ควรพูดรู้จักกาลเทศะ
19) เพิ่งเป็นคนอดทนไม่ฉุนเฉียวโกรธง่ายทาใจเป็นด้วยปัญญา
20) พึงบารุงบิดามารดาให้ผาสุกควรเคารพผู้ใหญ่ในสกุล
21) ควรมีหิริโอตตัปปะ รักษาใจให้ดีงามไว้เสมอ
22) หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกตนให้เป็นคนมีความสามารถ
23) อ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมเสมอ
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24) พึงเข้าหาสมณะผู้ประพฤติชอบเพื่อศึกษาหาแนวทางชีวิต
25) พึงประพฤติพรหมจรรย์ในบางโอกาส
26) พึงให้ทานในบุคคลและเวลาที่ควรให้
ถึงแม้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้นจะเป็นแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างจะกว้างแต่ก็มีอยู่หลาย
ข้อที่เป็นเครื่องเตือนใจให้มีสานึกในความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และต่อสังคมเช่นข้อ 2-5 ข้อ 1012 ข้อ 16-19 และข้อ 21-23 เป็นต้นส่วนของอื่น ๆ นั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐทุกคนควรศึกษา
และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งจะเป็นการสร้างสมคุณลักษณะที่ดีและนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
1.1.2 ทศพิ ธ ราชธรรม ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม เชื่ อ ถื อ กั น มาว่ า เป็ น ธรรม 10 ประการของ
พระราชา หรือพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงใช้เป็นหลักในการปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะเท่านั้น
แต่ ต่ อ มาได้ มี นั ก ปราชญ์ ร าชบั ณ ฑิ ต นั ก ปกครองและพระเถระชั้ น ผู้ ใ หญ่ ห ลายหลายท่ า นได้ ใ ห้
ความหมายที่แท้จริงของทศพิธราชธรรมว่า
“ทศพิ ธ ราชธรรมหรื อ ธรรม 10 ประการส าหรั บ พระราชาหรื อ นั ก ปกครองนี้
บัณฑิตทั้งหลายในอดีตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและยกขึ้นมาสั่งสอนพระราชาเพื่อให้ใช้เป็นหลักธรรมใน
การปกครองประเทศเมื่อพิจารณาการให้อย่างถ่องแท้แล้วธรรม 10 ประการนี้เป็นหลักการปกครอง
ทั่วไปผู้มีหน้าที่ปกครองทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติด้วย”
ธรรม 10 ประการนี้ เป็นหลักศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่ผู้ประปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกคนจะต้องพึงยึดถือปฏิบัติ อันเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่ประชาชนส่วนรวม
ทศพิธราชธรรมจึงควรเป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปกครองหมู่คณะทั่วไปโดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการทุกระดับ เพื่อความเจริญรอยตามพระราชจริยวัตรอันเป็นแบบในการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ กล่ า วคื อ การเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและประชาชนที่ ยึ ด มั่ น อยู่ ใ น
ทศพิธราชธรรม
จากการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมเป็นธรรมสาหรับผู้ปกครองหรือ
ข้าราชการที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทของพระมหากษัตริย์
ตราธิราชดังกล่าวข้างต้น ทาให้เริ่มมีการศึกษาและรณรงค์ที่จะให้ข้าราชการทั่วประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารทุกระดับให้ประพฤติปฏิบัติตนและบริหารราชการโดยอาศัยทศพิธราชธรรมเป็นหลัก
สาหรับทศพิธราชธรรมหรือธรรม 10 ประการดังกล่าวนั้นเป็นหลักง่าย ๆ แต่ละข้อ
ต่างสนับสนุนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน หากปฏิบัติได้หนึ่งข้อก็จะส่งเสริมให้เกิดความงอกงามในข้ออื่น ๆ
ด้วยในทางตรงกันข้ามหากละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งก็จะทาให้เกิดความเสื่อมเชื่อมโยงไปยัง
ข้อมูลอื่น ๆ ด้วยเช่นกันซึ่งทศพิธราชธรรม 10 ประการมีดังนี้
1) ทานัง คือความเป็นผู้ให้
2) สีลังคือ ความเป็นผู้สารวมกายวาจา
3) ปริจจาคังคือ ความเป็นผู้เสียสละ
4) อาชชวัง คือความเป็นผู้มีความซื่อตรง
5) มัททวัง คือความเป็นผู้สุภาพอ่อนโยน
6) ตปัง คือความเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง
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7) อักโกธัง คือความเป็นผู้ระงับความโกรธ
8) อวิหิงสา คือความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน
9) ขันติ คือความเป็นผู้มีความอดทน
10) อวิโรธนะ คือความเป็นผู้อยู่ในทานองคลองธรรม
หากข้าราชการหรือพนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน สามารถ
ปฏิบัติตามแนวทศพิธราชธรรมนี้ได้ ก็เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าประเทศชาติจะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไป
ได้อย่ างรวดเร็ วและมั่นคง ในขณะเดียวกันข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็จะประสบความ
เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ส่วนประชาชนทั่วไปก็ย่อมจะได้รับผลของการประพฤติดีประพฤติชอบ
อย่ า งทั่ ว หน้ า ไม่มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารภาครั ฐ ที่จ ะเป็ นที่ ร้ อ งเรี ย นหรื อ
วิพากษ์วิจารณ์ให้ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยรีบด่วนต่อไป
1.2 อุดมการณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งแต่ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่า ได้มีการกาหนดอุดมการณ์เพื่อให้ข้าราชการหรือ
เจ้ าหน้าที่ของรั ฐยึ ดถือหรือ เป็ นหลักแห่ งจุดมุ่งหมายในการประพฤติปฏิบัติแต่อย่างใด แม้แต่ใน
ระดับชาติที่สภาความมั่นคงแห่งชาติได้เคยพิจารณาเสนอไว้
เหตุผลสาคัญที่ยังไม่มีการกาหนด ทางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็
เนื่องจากว่าเรื่องของอุดมการณ์และเรื่องของระบบความคิดของส่วนรวมที่จะต้องมีความเชื่อและมี
การยึดถือร่วมกันเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งมองเห็นหรือจับต้องได้ยากการสร้างอุดมการณ์
จึงเป็นเรื่องที่ทาได้ยากมากจริงอยู่แม้ในทางปฏิบัติอาจจะมีผู้คิดหรือเสนอแนะให้ยึดถือปณิธานหรือ
หลักปฏิบัติที่จะอานวยประโยชน์สุขต่อส่วนรวมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุดมการณ์ของข้าราชการ
และเจ้ าหน้ า ที่ ของรั ฐ แต่ จุ ด ที่ย ากที่ สุ ดอยู่ที่ ก ารนาเสนอหรื อเผยแพร่ ค วามคิด ดัง กล่ า วให้ มีก าร
ประกาศใช้ ห รื อ เกิ ด การยอมรั บ อย่ า งแท้ จ ริ ง เพราะตามหลั ก แล้ ว ระบบความเชื่ อ ที่ จ ะถื อ เป็ น
อุดมการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ 2 ทางใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ
1) เกิดจากการได้รับการสั่งสอนอบรมถ่ายทอดทีละน้อยจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการก่อตัว
ตามธรรมชาติไม่มีการชี้นาที่แน่นอน ปล่อยให้พลังทางสังคมและการเมืองทรงอิทธิพลต่อสมาชิกใน
สังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป
2) เกิดจากการถ่ายทอดความเชื่อนั้นอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนและควบคุม
การถ่ายทอดความเชื่อนั้นเป็นการก่อตัวโดยมีการกาหนดมาตรการควบคุมความเชื่อที่สถาบันสังคม
การเมืองจะถ่ายทอดไปยังสมาชิกในสังคมอย่างเป็นเอกภาพและมีทิศทางที่แน่นอน
อย่ า งไรก็ ต าม อุ ด มการณ์ ที่ ก ล่ า วไว้ โ ดยคนรุ่ น หนึ่ ง เมื่ อ เวลาเปลี่ ย นไป
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไป อุดมการณ์ก็อาจล้าสมัยได้ ความล้าสมัยของอุดมการณ์จะทาให้เกิด
ความเฉื่อยในอัน ที่จ ะสื่ อสารติดต่อระหว่างบุคคลและกลุ่ มบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะทาให้การใช้
ประโยชน์จากอุดมการณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ผลน้อยลง
ทั้งนี้เรื่องของอุดมการณ์ เป็นเรื่องสาคัญและเป็นสิ่งที่คาดหวังจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาลประชาชนหรือแม้แต่ในหมู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็กล่าวกันว่า “ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนควรมีอุดมการณ์ในการทางาน” และถ้าจะพิจารณา
กันในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้วก็ไม่มีอะไรกาหนดว่าอุดมการณ์จะต้องเป็นเรื่องของระบบความดีความ
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เชื่อโดยส่วนรวมเสมอไป หรือกาหนดว่าอุดมการณ์จะเป็นเรื่องของระบบความคิดความเชื่อส่วนตัว
ไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่ไม่สามารถกาหนดอุดมการณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่จะใช้เป็น
เครื่องมือยึดถือปฏิบัติร่วมกันได้แล้วข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนก็อาจจะ
สร้างอุดมการณ์เฉพาะของกลุ่มหรือของตนขึ้นมาได้
ตัวอย่างของอุดมการณ์ เช่น
1) อุดมการณ์ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พึ่งเข้ามาใหม่ อาจกาหนดว่า
- จะตั้งใจอุทิศตัวในการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์และอดทน
ตลอดไป
- จะตั้งใจรับใช้ประเทศชาติและประชาชนด้วยสานึกที่ถูกต้อง
- จะไม่ ฉ กฉวยและไม่ ย อมให้ ใ ครฉกฉวยประโยชน์ ข องทางราชการไปเป็ น
ประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด
2) อุดมการณ์ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
และการเก็บภาษีอากร เช่น
- จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมและรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการอย่างแท้จริง
- จะไม่ยอมทาลายเกียรติยศของความเป็นข้าราชการด้วยการรับ อามิสสินจ้าง
รางวัลเพื่อแลกกับการกระทาความผิด
- จะมีความหนักแน่นอดทนต่อสิ่งยั่วยวนทุกประการเป็นต้น
3) อุดมการณ์ของผู้บังคับบัญชาหรือนักบริหาร เช่น
- จะปฏิบัติงานอย่างเต็มสติกาลังโดยไม่ย่อท้อเพื่อความสาเร็จของหน่วยงาน
- จะให้ ความรักและความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน
- จะขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนให้
ลดลงมากที่สุดและโดยเร็วที่สุด
การเสริมสร้างอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญ คือผู้ บริหารระดับสูง
ของหน่วยงาน จะมีบทบาทในการชี้นาและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง โดยจะวางแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้
1) การรับรู้เป้าหมายร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน
2) การดึ ง ดู ด เอาสมาชิ ก ใหม่ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั บ อุ ด มการณ์ ข อง
หน่วยงานเข้ามาเสริมกาลังให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3) เป็ น เกณฑ์ในการตัดสิ นใจในกรณีต่า ง ๆ เพื่อที่จะกาหนดแนวทางให้ บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน
4) ใช้อุดมการณ์โน้มน้าวบุคคลภายนอกให้สนับสนุนหรืออย่างน้องไม่ให้ต่อต้าน
การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
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2. การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การที่จ ะให้ ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ของรัฐ ท างานด้ว ยความรู้สึ กรับผิ ดชอบมี
ทัศนคติที่ดีและมีจิตสานึกที่ถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนั้น จาเป็นจะต้องมีการแนะนา
ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมแนวความคิดตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานปฏิบัติตนที่ถูกต้องอย่าง
เป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งในรู ป ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของรั ฐ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามช านาญในการ
ปฏิบัติงาน ในแต่ละสาขาวิชาชีพหรือภารกิจของหน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุด ของ
การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐคือ การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ตามทีต่ ้องการ (Hawell, 1975: 96) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวอาจสังเกตหรือมองเห็นได้
จากการปฏิบัติตนจากผลงานหรือจากวิธีการทางานที่เปลี่ยนไป เช่น ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น
และขยันหมั่นเพียรมากขึ้น การปฏิบัติงานมีความผิดพลาดเสียหายน้อยลง ผลผลิตของงานเพิ่มขึ้น
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลดลงได้ ความขัดแย้งในหน่วยงานลดลงหรือหมดสิ้นไป เป็นต้น
ส่วนขอบเขตของการพัฒนาบุคลากรของรัฐนั้น มีขอบเขตครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้านคือ 1) ด้าน
ความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านทัศนคติ
2.1 การพัฒนาจิตใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
การพั ฒ นาความรู้ แ ละการพั ฒ นาทั ก ษะเพื่อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
พฤติกรรมในการทางานที่ดีขึ้นนั้น อาจทาได้ไม่ยากนักทั้งยังมีการวัดหรือประเมินผลการพัฒนาเมื่อ
เสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือฝึกงานได้ทันทีด้วยต่างกับการพัฒนาทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งจะทาได้ยากกว่าและวัดผลได้ยากกว่า
เพราะการพัฒนาดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะที่ซ่อนเร้นหรือ
แสดงอยู่ภายในของแต่ละบุคคล
อย่ า งไรก็ ดี ใ นการพั ฒ นาทั ศ นคติ ห รื อ พั ฒ นาจิ ต ใจของข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น จุดเริ่มต้นก็คือจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายถึงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียก่อน โดยในขั้นแรกได้มีการพยายามจัดหมวดหมู่ของพฤติกรรมที่
พึงปรารถนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ
2.1.1 พฤติ ก รรมของพลเมื อ งดี ซึ่ ง หมายถึ ง พฤติ ก รรมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของ
กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองและไม่ประพฤติผิดกฎระเบียบของสังคม เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมสูง มีสุขภาพจิตดีและมีทัศนคติที่ดีต่อคุณธรรม
2.1.2 พฤติกรรมเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการปรับ
ตนให้ ส ามารถท างานแปลกใหม่ ได้เป็ นอย่า งดี เช่น งานอาสาพัฒ นา การยอมรับ นวั ตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มุ่งอนาคต มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มี
ความเชื่อในอานาจในตนว่าผลการกระทาดีของตนจะส่งผลให้ตนได้สิ่งที่ต้องการ และเป็นผู้มีทัศนคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมหรือคุณธรรมที่เกี่ยวข้องด้วย
2.1.3 พฤติ ก รรมในหน้ า ที่ ร าชการ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการใช้ ค วามรู้
ความสามารถความชานาญในการทางานตามหน้าที่อย่างเต็มกาลั งความสามารถ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง มีความเพียรพยายามบากบั่นฝ่าฟัน
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อุปสรรคที่เกิดจากการที่ข้าราชการมีกฎระเบียบมากมีกติกาการทางานมากหรืออุปสรรคนั้นอาจเกิด
จากผู้อื่น เช่น ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานอ่อนความสามารถ หรือแม้แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การมีงบประมาณจากัดจนกระทั่งทางานให้บรรลุผลได้อย่างดี และถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาด้วย
แล้วก็จะต้องมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในการส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
สร้างบรรยากาศการทางานที่กระตุ้นให้ลูกน้องทาความดีละเว้นความชั่วด้วยการให้รางวัลและลงโทษ
อย่างยุติธรรม
จากพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 3 ประเภทนี้ส่วนราชการหรือหน่วยงานมีหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาบุคลากรของรัฐจะต้องนาไปเป็นข้อมูลและส่วนประกอบในการที่จะ
กาหนดหลักสูตรเนื้อหาวิชาและวิธีการที่ จะฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว
ต่อไปทั้งนี้อาจเน้นการพัฒนาในเรื่องสาคัญสาคัญที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ เช่น
1) การทางานเป็นทีมและมีความสามัคคีสมานฉันท์ โดยมุ่งลดความรู้สึกใน
การแบ่งพวกแบ่งเราการติดยึดในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเฉพาะของตนโดยไม่คานึงถึงผลเสีย
หายที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมให้มีการทางานโดยยึดเป้าหมายร่วมกันเพื่อความสาเร็จของงานอย่างแท้จริง
2) การสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องในการทางาน โดยให้เข้าใจถึงปัจจัย
สนับสนุนและข้อจากัดในการทางานที่มีอยู่อย่างถูกต้องพร้อมทั้งชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของทัศนคติที่มี
ต่อผลต่อการทางานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน
3) การสร้างเสริมจิตสานึกที่ถูกต้องในการให้บริการประชาชน ด้วยการเน้น
ย้าให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่างานราชการเป็นงานบริการไม่ใช่งานที่จะแสวงหาผลกาไรหรือ
ผลประโยชน์โดยมิชอบและหน้าที่ของข้าราชการทุกคนก็คือการนาบริการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่
และมีความตื่นตัวอยู่เสมอในการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และวิทยาการสมัยใหม่และสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะเดียวกันก็พัฒนาจิตใจ
ของตนเองให้มีความเข้มแข็ งไม่อ่อนไหวต่อสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในหน้าที่การงาน
2.2 การพัฒนาตนเองของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
การพัฒนาตนเอง (Self Development) จัดเป็นกลไกตามธรรมชาติของ
มนุ ษย์ ซึ่งมีความพิเศษคือ สามารถเรียนรู้ได้ โดยกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลอาจมีความ
แตกต่างกัน การพัฒนาตนเองของข้าราชการจึงมีวิธีการที่หลากหลาย รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาที่
หน่วยงานต่าง ๆ นิยมปฏิบัติ ได้แก่ (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557 : 31-32)
2.2.1 การฝึกอบรม (Training) หมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ข้าราชการ
มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติและประสบการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบการฝึกอบรมเช่น การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) การ
ฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) เป็นต้น
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2.2.2 การศึกษา (Education) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้เพื่องานในอนาคต
เช่น การศึกษาแบบเป็นทางการ (Formal Education) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เป็น
ต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสาหรับการปฏิบัติงานในภายภาคหน้า
2.2.3 การพัฒ นา (Development) หมายถึ ง กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น
เพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้ ทันโลก ทันสมัย
นอกจากนี้ การพัฒนาตนเองของข้าราชการยังสามารถกระทาได้โดยผ่านการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทางาน (Job Experiences) เช่น การโยกย้าย การหมุนเวียนงาน การ
ช่วยราชการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกิจกรรมทักษะสัมพันธ์ในรูปแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ
นอกจากนี้ ข้ า ราชการจะต้ อ งพั ฒ นาทั ศ นคติ ต่ อ งานและองค์ ก ารที่ ต นเอง
รับผิดชอบ ซึ่งฮันท์ (Hunt,1979 : 30) ได้อธิบายเกี่ยวกับทัศนคติว่า เป็นข้อสรุปหรือสมมติฐานที่แต่
ละคนมี ต่ อ บุ ค คล วั ต ถุ หรื อ ความเชื่ อ ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง รวมถึ ง พั ฒ นาวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์
(Emotional Intelligence) ในการปฏิบัติงานของตนเองด้วยซึ่งรีสและแมคเบน (Rees and
McBain, 2004 : 175) อธิบายสรุปเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถในการทาความ
เข้าใจหรือจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งวุฒิภาวะทางอารมณ์นี้ จะประกอบด้วยสมรรถนะ
7 ประการคือ 1) การรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง 2) การมีแรงจูงใจและกระตุ้นจากภายใน
3) การจัดการกับสัมพันธภาพระหว่างผู้อื่น 4) ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นในสถานการณ์
ที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 5) ความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่น 6) ความมีไหวพริบใน
การแก้ไขสถานการณ์ที่หลากหลาย และ 7) การยึดมั่นในหลักการ ความทุ่มเท อุทิศตนและการมี
คุณธรรม
อาจกล่าวได้ว่า สติปัญญาหรือความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
ส าหรั บ ข้าราชการหรื อเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ เพราะจะทาให้ รู้ สึ กถึ งความมั่น คงทางอารมณ์แ ละสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความมีอัธยาศัย รู้จักและเข้าใจผู้อื่น สามารถจัดการสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อย่างราบรื่น ฉะนั้นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับการพัฒนาในสมรรถนะดังกล่าวโดยวิธีต่างๆ
แล้วจะส่งผลให้มีความรู้สึกและตระหนักรู้ในภาระความรับผิดชอบที่ตนเองมีต่อหน่วยงาน
2.3 กลยุทธ์และวิธีการพัฒนาจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การพัฒนาจิตใจหรือการพัฒนาทัศนคติของข้าราชการที่ได้ผลจะต้องอาศัย
วิธีการตามกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลซึ่งมีการดาเนินการเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การหา
ความจาเป็นในการพัฒนาบุคคลการกาหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่จะฝึกอบรมและพัฒนาการ
เลือกวิธีการหรือเทคนิคการฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้วจึงมีการดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาตลอดจน
การประเมินผลและติดตามผลอย่างครบวงจร
นอกจากนี้ การพัฒนาจะต้องคานึงถึงขอบข่าย 3 ด้าน (Newtow and
Hington, 1963 :14) คือ
1. การศึกษาและประเมินตนเอง เป็นการศึกษาส่วนดีและส่วนบกพร่องของ
ตนเอง ทั้งในด้านรูปร่างหน้าตา สุขภาพ สติปัญญา ความรู้ทั่วไป ความสามารถพิเศษ การแต่งกาย
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การพูดจากิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ โดยวิธีการประเมินสามารถทาได้โดยการสังเกตตนเอง และการให้
ผู้อื่นวิจารณ์หรือบอกจุดบอดที่เรามองไม่เห็น
2. ยอมรับและตระหนักในความต้องการที่จะปรับปรุงตนเอง ผลจากการ
ประเมินจากข้อแรกจะบอกให้เราทราบว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มีจุดอ่อนด้านใด เราต้องยอมรับ
ข้อบกพร่องและต้องตระหนักเสมอว่า บุคลิกภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การยอมรับนับถือ ความ
ศรัทธา อันจะนาไปสู่มนุษยสัมพันธ์อันดีและความสาเร็จ
3. มีแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติ เกี่ยวข้องกับการลบล้างนิสัยเดิมที่สั่งสมมาเป็น
เวลานาน อันเกิดจากความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม เพื่อเป็นที่ ชื่นชอบของ
สังคม เพื่อความต้องการความปลอดภัยในอาชีพและความต้องการในอานาจ
สาหรับการปรับปรุงพัฒนาตนเองของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามาถกระทา
ได้ 2 ด้าน คือ การปรับปรุงภายนอก และการปรับปรุงพัฒนาภายใน มีอธิบายดังนี้
การปรับปรุงพัฒนาภายนอก ได้แก่ การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา การรักษาความ
สะอาดของร่างกาย การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ การปรับปรุงด้านการแต่งกาย การ
ปรับปรุงกิริยาท่าทางเพื่อให้เกิดมิตรภาพ รวมทั้งการปรับปรุงด้านการพูดจา โดยใช้คาพูดที่ไพเราะ
อ่อนหวานมีประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ
การปรับปรุงพัฒนาภายใน ได้แก่ การปรับปรุงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและ
นิสัยใจคอ โดยการฝึกให้ยอมรับสภาพของตนเองที่เป็นอยู่โดยการมองภาพพจน์ของตนเองที่เป็นบวก
ฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเอง การอดทนอดกลั้น ไม่แสดงอาการอิจฉาริษยารู้จักมองโลกในแง่ดี
ฝึกให้เป็นผู้มีจิตใจสงบ ไม่ตื่นเต้นง่าย การเป็นผู้มีระเบียบวินัย และการฝึกให้มีจิตคิดปรารถนาดีต่อ
ผู้อื่นอยู่เสมอ
แต่จากวิธีการตามปกติดังกล่าวข้างต้น ยังอาจใช้วิธีการหรือกลยุทธ์ต่อไปนี้เข้ามา
ช่วยในการพัฒนาจิตใจของบุคลากรของรัฐเพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลสูงขึ้นคือ
1) ใช้ พู ด ชั ก จู ง ที่ เ ป็ น บุ ค คลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ มาท าการชั ก จู ง ด้ ว ยการเผยแพร่
แนวความคิดอุดมการณ์และแนวทางในการปฏิบัติตนซึ่งนาไปสู่ความสาเร็จในการทางานและในการ
ดารงชีวิตที่เห็นได้ชัดและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
2) หาวิธีชี้ให้เห็นโทษหรืออันตรายจากการไม่กระทาในสิ่งที่ถูกต้องหรือจากการ
กระทาสิ่งที่ผิดโดยการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยหรือเพิ่มโทษผู้กระทาความผิด
ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเรื่องอื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) สร้างระบบให้รางวัลผู้กระทาดีและลงโทษผู้กระทาผิดเพื่อให้ได้รับประสบการณ์
จากผลการประพฤติปฏิบัติโดยตรงและโดยรวดเร็ว
4) จัดหาตัวแบบที่ได้รับรางวัลหรือได้รับประโยชน์มาแสดงตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการเรียนแบบที่ถูกต้อง
กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พัฒนาตนเอง
ในส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขและในส่วนของการเสริมสร้างให้มีศักยภาพในด้านความรับผิดชอบใน
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การบริหารงานภาครัฐ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว ยังเป็นการป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ อีกด้วย

สรุปท้ายบท
การบริ ห ารภาครั ฐ นั้ น เป็ นภาระหน้า ที่ข องข้ า ราชการและเจ้า หน้า ที่ ที่ป ฏิบั ติ งานอยู่ ใ น
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความรู้ความสามารถและด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
เพื่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว
ย่อมรวมไปถึงพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทัศนคติหรือสานึกในการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่จะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจโดยมีจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ
โดยองค์กรต่าง ๆ
ประเด็นในเรื่องของความรับผิดชอบในการบริหารงานของรัฐนั้น เราจะพบปัญหาสาคัญต่างๆ
ที่เกี่ย วกับ ความรับ ผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่
ให้บริการสาธารณะ ปัญหาที่เกิดจากจิตสานึกและทัศนคติเชิงลบต่อการทางาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มา
กาหนดพฤติ กรรมในการท างาน ไม่ว่ า จะเป็ น ระเบีย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ร าชการ ระเบี ย บที่ ใ ห้
หน่วยงานที่เป็น องค์กรอิสระได้เข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่
รัฐ หรือสางานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามาตรวจสอบการดาเนินงานที่เกี่ยวกับ
การเงินขององค์กร เป็นต้น
นอกจากนี้ การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐที่เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน
การบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จาเป็นต้องพัฒนาจากภายใน กล่าวคือ พัฒนาด้านจิตใจ
ของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกระดับ โดยการนาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนา เช่น หลัก
ราชวารีศีลธรรม หลักทศพิธราชธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยที่สนับสนุนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติคือ
บทบาทผู้บริหารหน่วยงาน จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการกากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ที่ป ฏิบัติตีป ฏิบัติชอบให้ ปรากฏต่อสาธารณะ และมาตรการควบคุมคนไม่ดีมิให้ มีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในหน่วยงาน
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คาถามท้ายบท
1. จงอธิบายความหมายของความรับผิดชอบในการบริหารภาครัฐ
2. จงอธิบายขอบเขตของความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐ
3. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เป็นปัญหาความรับผิดชอบของการบริหารงานของรัฐมีอะไรบ้าง จง
ระบุมาอย่างน้อย 5 ข้อ
4. จงอธิบายพฤติกรรมที่มีลักษณะขาดจิตสานึกของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางาน ทาได้โดยวิธีใดบ้าง
6. หลักประกันความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและการบริหารภาครัฐ โดยเป็นหลักที่เกี่ยวข้อง
กับข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน มีอะไรบ้าง
7. จงระบุข้อห้ามของข้าราชการ มีปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน มาอย่างน้อย
5 ข้อ
8. จงอธิบายหลักราชการที่รัฐกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้
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