
ความซ่ือตรงต่อหนา้ที่ราชการ 

วีรวิท  คงศักด์ิ 

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา มีงานพระราชพิธีออกมหาสมาคม เพื่อให้บุคคลส าคัญของ

ประเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพร เน่ืองในวาระอันเป็นมหามิ่งมงคลยิ่งวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ณ พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท 

ความว่า 

“...บา้นเมืองของเราเป็นปึกแผ่นและเป็นปกติสุขซึง่มาชา้นาน เพราะเรามีความยินดียึดมั่นในชาติ 

และต่างร่วมแรงร่วมใจกนับ าเพ็ญกรณีกิจต่างๆ ตามหนา้ที ่ จนถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมาย

ส าคัญทีสุ่ด ท่านทัง้หลายในสมาคมน้ี ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรทีจ่ะท าความเขา้ใจในหนา้ทีข่องตน

ไวใ้หก้ระจ่าง แลว้ตัง้ใจปฏิบติัหนา้ทีข่องตนใหดี้ทีสุ่ด...” 

 นับเป็นเรื่องดีที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านได้ออกมาขานรับ ด้วยการให้สัญญาประชาคม

ผ่านสื่อมวลชนว่า จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน าไปปฏิบัติ แต่ยังไม่ค่อยได้ยินเสียงตอบรับจากฝ่ายข้าราชการ

ประจ าซ่ึงเป็นบุคคลที่ใช้อ านาจรัฐเพื่อ “ประโยชน์สุขของประชาชน” และนักการเมืองอ่ืนๆ แสดงท่าทมีากนัก 

 ในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ทุกคนที่ได้รับฟังพระบรมราโชวาทต้องรีบส ารวจตัวเองและองค์กรของตนทันทว่ีา 

มีสิ่งใดบ้างที่จะต้องได้รับปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่รับผิดชอบ แล้วรีบประกาศแก้ไขโดยด่วน 

 อาทเิช่น เรื่องปัญหาน า้ท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว ที่ท ากินของประชาชน ความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน การกระจายรายได้-โอกาสให้กับประชาชน ความยุติธรรม ฯลฯ ซ่ึงสิง่เหล่านี้ เกิดขึ้น

อย่าง “ซ า้ซาก” เพราะงานเหล่านี้ ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง จ าเป็นต้อง “บูรณาการ” งาน

ตามภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อนอันส าคัญของระบบราชการไทยในปัจจุบัน 

 บางท่านออกมาพูดง่ายๆ ว่า “คิดไม่ถึง” หรือ “คาดไม่ถึง” ซ่ึงสะท้อนว่า คนเหล่านี้ท างานโดยไม่มี

การประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า ท าให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้  

ถ้าพิจารณาตามหลักจิตส านึกรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรร

มาภิบาลภาครัฐแล้ว บุคคลเหล่านี้ ไม่สมควรได้รับความไว้วางใจให้ใช้อ านาจรัฐท างานเพื่อประชาชนอีกต่อไป 

เพราะท่านไม่ซ่ือตรงต่อหนา้ที่และไม่ซ่ือตรงต่อประชาชน ท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สุขที่ “พึงมี พึง

ได้” จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่าน 

 ในเรื่องน้ี พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหลักคิดในเรื่องความซ่ือตรงในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในพระราชนิพนธ์ “หลักราชการ” ๒ ประการ ดังน้ี 

“ความซือ่ตรงต่อหนา้ที ่ คือ ตัง้ใจกระท ากิจการซึง่ไดร้บัมอบหมายเป็นหนา้ทีข่องตนโดยซื่อสตัยส์ุจริต 

ใชค้วามอุตสาหวิริยภาพเต็มสติก าลงัของตน ดว้ยความมุ่งหมายใหกิ้จกรรมนัน้ๆ บรรลุซึง่ความส าเร็จโดย

อาการอันงดงามทีสุ่ดทีพึ่งมีหนทางปฏิบติัได”้ 

และ “ความซือ่ตรงต่อบุคคลทัว่ไป หมายถึง ประพฤติซือ่ตรงต่อคนทัว่ไป รกัษาตนใหเ้ป็นคนควรเขา

ทัง้หลายจะเชือ่ถือได ้ โดยรกัษาวาจาสตัยพ์ูดอะไรเป็นมั่น ไม่เหียนหันเปลีย่นแปลง ค าพูดไปเพือ่ความสะดวก

เฉพาะครัง้ ๑ คราว ๑” 



 หลักคิดทั้งสองประการที่ได้รับพระราชทานน้ี ยังมีความทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ และสอดคล้องกับต ารา

การบริหารงานในยุคใหม่ โดยในเรื่องความซ่ือตรงต่อหน้าที่ มีสาระตรงกับการปลูกฝังคุณค่าในเรื่อง ความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต ความขยนัหมัน่เพียร และการมุง่ผลสมัฤทธ์ิในงานที่ท า 

 และความซ่ือตรงต่อประชาชน มีสาระตรงกับการปลูกฝังคุณค่าในเรื่อง การรกัษาวาจาสตัย ์ และการ

สรา้งความน่าเช่ือถือศรทัธา 

 อย่างไรกดี็ คุณค่าของข้าราชการที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยปรากฎอยู่ในพระบรมราโชวาท

และพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันมาโดยตลอด แต่ปรากฎ

ว่า ข้าราชการของรัฐ ทั้งข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า ยังมี “ข้อบกพร่อง” ในเรื่องน้ีมาก 

 โดยเฉพาะเรื่อง“ความซ่ือสัตย์สุจริต” ที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราโชวาทและพระ

ราชด ารัสในโอกาสต่างๆ ให้กับข้าราชการของรฐั ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่านนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระ 

มาโดยตลอด แต่กย็ังมีข่าวการทุจริตประพฤติมิชอบปรากฎทางสื่อมวลชนอยู่เสมอ  

 นอกจากน้ัน ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ผ่านมาทางสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งองค์กร

อิสระต่างๆ ส่วนใหญ่ยังสะท้อนความไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ รวมทั้งการใช้อ านาจโดยมิ

ชอบท าให้ประชาชนเดือดร้อน และการละเลยการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ

ประโยชน์สุข 

 อย่างไรกดี็ ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส าคัญ

มากอีกประการหน่ึง คือ การจัดท ากฎหมายไม่เสรจ็ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ

สิทธิประโยชน์อัน “พึงมี พึงได้” และการบริหารราชการแผ่นดินไม่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

กล่าวคือ 

 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ ได้บัญญัติให้ปรับปรงุพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๔ ฉบับ ให้เสรจ็

ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่เวลาผ่านไป ๓ ปีเศษแล้ว มีเพียง ๒ ฉบับที่ผ่านความ

เหน็ชอบจากทั้งสองสภาแล้ว คือ กฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดิน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ส่วนอีก ๒ ฉบับ คือ กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เหน็ชอบ ต้องกลับไปเริ่มกระบวนการใหม่ ซ่ึงอาจจะไม่ทนัในวาระของสภา

ผู้แทนราษฎรชุดน้ีที่เหลืออีกเพียง ๑ ปี 

 นอกจากน้ัน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ ยังก าหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงหรือจัดท า

กฎหมายส าคัญเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์กับประชาชนอีกหลายสิบฉบับ แต่ปรากฏว่า รัฐบาลที่ผ่านมา 

“ละเลย” การจัดท ากฎหมายเหล่านี้  จนท าให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเองในหลาย

กรณี 

เช่น กรณีสิทธิชุมชนเรื่องสุขภาพอนามัยตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง จากกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตา

พุด  และการท าสนธิสญัญาตามมาตรา ๑๙๐ ทีร่ัฐบาลเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในขณะน้ี เป็นต้น  

อย่างไรกดี็ การจัดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ฝ่าย

บริหาร องค์กรอิสระ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่รัฐธรรมนูญฉบับน้ีก าหนดให้มีขึ้น และสมาชิกรัฐสภาทุก

คน ที่จะต้องร่วมกันท าให้กฎหมายเหล่านี้ เกิดขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ แบบ “บูรณาการ” 



แต่สิ่งที่น่าเสียใจ คือ มีฝ่ายบริหารท่านหน่ึงได้กล่าวว่า รฐัธรรมนูญไม่ได้บัญญัติบทลงโทษกรณีจัดท า

กฎหมายไม่เสรจ็ไว้ จึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

การพูดเช่นน้ีสะท้อนเห็นว่า ฝ่ายบริหารท่านน้ันยังไม่เข้าใจหน้าที่ของตน และขาดวุฒิภาวะของผู้น า

ระดับสูงด้านจริยธรรมที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษกต็าม  

นอกจากน้ัน การที่สมาชิกรัฐสภาหลายท่านได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ที่มาของรัฐธรรมนูญโดยไม่ค านึง

สาระที่ให้สิทธิประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น สะท้อนให้เหน็ถึง ความบกพร่องในการ “ละเว้น” การศึกษาและ

ปฏิบัตติามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จนท าให้รัฐธรรมนูญบางมาตราไม่สามารถใช้บังคับได้ตามเจตนารมณ์ 

ทั้งหมดน้ีอาจสรุปได้ว่า เรื่องน้ีมีสาเหตุมาจากการที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา ไม่ปฏิบัตตินตาม

ค าปฏิญาณตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๒๓ ที่ว่า  

“...จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”  

รวมทั้ง ไม่เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดด้วย 

ดังน้ัน ระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ ๑ ปีของสภาผู้แทนราษฎรชุดน้ี จึงเป็นเวลาที่ฝ่ายบริหารใน

ฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดิน ต้องเป็นแกนน าประสานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมปฏิบัติ

ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน เพื่อเร่งรัดการ

ตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๐๓ บัญญัติ ให้ส าเรจ็โดยเรว็ 

โดยอาจเชิญผู้เก่ียวข้องมาร่วมลงนามเช่นเดียวกับ “พันธะสัญญาแห่งความซ่ือตรง” (Integrity Pact) 

ในการปราบปรามการทุจริตกไ็ด้ และควรจะมีบทลงโทษทางจริยธรรมด้วยว่า  

ถ้าท าไม่ส าเรจ็จากความบกพร่องของผู้ใด  

ผู้น้ันต้องถูกสังคมลงโทษให้ “เลิกเป็นข้าราชการของรัฐและนักการเมืองไปตลอดชีวิต” 

 

---------------------- 

เชียนให้ “โพสต์ทูเดย์” 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 


