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วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงเมื่อ ป พ.ศ. 2540 ทําใหองคกรธุรกิจหลายแหงตองปดตัวลง ในขณะที่บาง
องคกรยังสามารถดํารงอยูได จึงเกิดคําถามที่นาสนใจวา เหตุใดบางองคกรธุรกิจจึงสามารถประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การแขงขัน และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
คําตอบอันนาสนใจที่มีการคนพบคือ องคกรสวนหนึ่งไดแปรเปลี่ยน
"ความรู" มาเปนทรัพยากรที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร

ความรูเปนหัวใจของความสําเร็จทางธุรกิจในโลกยุคใหม รวมทั้งเปนตัวกําหนดความอยูรอดทางธุรกิจดวย เพราะ
ความรูชวยทําใหองคกรสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สามารถเตรียมความพรอมในการรองรับวิกฤตไดอยางดี ดังที่
Peter F. Drucker ปรมาจารยทางดานการบริหารธุรกิจของโลก ไดกลาววา
ความรูเปนฐานใหมของการแขงขันในสังคมหลังยุคทุนนิยม ทุนที่สําคัญที่สุดในอนาคตคือ "ทุนทางปญญา" องคกร
ธุรกิจในปจจุบันจึงตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความรูมากขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการความรูอาจเริ่มตนที่การเขาถึงความรู
ที่เหมาะสมและจําเปนตอองคกร
"การเขาถึงความรู" เปนการเขาถึงความรูที่มีอยูแลว ซึ่งอาจเปนไดทั้งความรูที่มีอยูภายในและภายนอกองคกร การ

เขาถึงความรูที่มีอยูจะชวยใหองคกรประหยัดงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ในการไดมาซึ่งความรูที่ตองการ แตเปนที่นาเสียดาย
วาหนวยงานจํานวนมากกลับไมมีความสามารถในเรื่องนี้อยางเพียงพอ
เปนเหตุทําใหองคกรตองกลับไปศึกษาในเรื่องเดิมอยู
บอยครั้ง เพียงเพราะไมรูวามีการทําวิจัยเรื่องนี้มาแลว หรือไมรูวิธีที่จะเขาถึงความรูที่มีอยู
การระบุขอบเขตเนื้อหาของความรูที่ตองการ
การไดมาซึ่งความรูที่องคกรตองการโดยการเขาถึงความรูที่มีอยูแลวนั้น ควรเริ่มตนจากการที่สามารถระบุ (identify)
ใหไดวาขอบเขตของความรูที่ตองการคืออะไร (scope of knowledge) ยิ่งระบุขอบเขตไดชัดเจนมากเทาใด จะยิ่งชวยใหเขาถึง
ความรูนั้นไดงายขึ้นเทานั้น ยกตัวอยางเชน หากตองการวางแผนกลยุทธขององคกร จําเปนตองระบุใหไดเสียกอนวาตองการความรู
ในเรื่องใดบาง อาจเปนความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับองคกรนั้น ๆ ความรูเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจนั้น หรือความรูเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออนขององคกร ขอบเขตความรูที่เราระบุมานี้จะเปนตัวบอกวา ควร
จะไปหาความรูจากแหลงใด จากแหลงภายนอกหรือภายในองคกร ความรูบางเรื่องอาจหาไดจากแหลงใดแหลงหนึ่ง ขณะที่บางเรื่อง
อาจหาไดจากแหลงภายในหรือภายนอกองคกรเทานั้น ยิ่งมีการระบุขอบเขตไดชัดเจนมากเทาใด ยิ่งจะชวยประหยัดเวลาและ
ทรัพยากรในการเขาหาความรูมากขึ้น การเขาถึงความรูที่มีอยู สามารถพิจารณาไดใน 2 ทางคือ
การเขาถึงความรูที่มีอยูภายในองคกร
บอยครั้งที่องคกรมักมองขามความรูความสามารถที่มีอยูในองคกรหรือพนักงานภายในองคกร ทั้งที่ความรูเหลานั้นมี
อยูแลวในองคกรโดยแฝงอยูในหลายรูปแบบแทรกตัวอยูตามสวนตาง ๆ ในองคกร ทําใหองคกรตองเสียงบประมาณไปกับการ
วาจางหนวยงานภายนอกหรือองคกรจากตางประเทศมาเปนที่ปรึกษาเพื่อใหความรูในบางเรื่องโดยไมจําเปน ผูบริหารจึงไมควร
มองขามความรูที่มีอยูแลวในองคกรเพื่อเปนการใชทรัพยากรในองคกรอยางเต็มที่ ซึ่งการเขาถึงความรูในองคกรอาจกระทําไดหลาย
วิธี อาทิ
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การสืบคนอดีต (congenital) : โดยการกลับไปศึกษาสิ่งที่คนรุนกอนในองคกรไดเคยกระทํามาวาเปนอยางไร
ศึกษาดูวามีบทเรียนอะไรที่พอจะนํามาใชประโยชนไดบางเพื่อจะไมเกิดความผิดพลาดแบบในอดีต หรือเปนการเรียนรูความสําเร็จที่
เกิดขึ้นในอดีต ในกรณีที่เรื่องนั้นไมมีการบันทึกไว อาจตองใชการสัมภาษณพนักงานเกาที่ทํางานใหกับองคกรมานาน ซึ่งอาจเปน
ทั้งบุคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
การสรุปความจากประสบการณ (experiential) : โดยศึกษาบทเรียนแหงความผิดพลาดและความลมเหลวที่
เกิดขึ้นในการทํางาน พนักงานทุกคนลวนมีบทเรียนจากการทํางานทุกวัน ผูบริหารควรหาระบบที่ชวยเก็บรวบรวมบทเรียนที่แตละ
คนไดเรียนรู (lessons learned) มาไวบนเครือขายที่ใหพนักงานคนอื่นเขาไปศึกษาไดดวย
การสอบถาม (enquiry) : โดยการเขาไปสนทนาเพื่อสอบถามความจากผูมีความรูเรื่องนั้น ๆ ในองคกร โดยอาจ
ตองมีการจัดทําบัญชีผูรู (resource person) ในแตละเรื่องไว ซึ่งจะชวยใหเขาถึงผูรูในแตละเรื่องไดอยางรวดเร็วเมื่อตองการ โดย
อาจจัดอยูในลักษณะของทะเบียนความเชี่ยวชาญพิเศษของพนักงานแตละคน
การเขาถึงความรูที่มีอยูภายนอกองคกร ในอีกทางหนึ่ง ความรูอีกสวนหนึ่งอาจมีอยูในแหลงตาง ๆ ภายนอกองคกร
ทําใหในหลายกรณีที่องคกรไมจําเปนตองลงทุนศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูขึ้นมาเอง เราสามารถตอยอดความรูจากองคกรอื่นที่มี
ความชํานาญมากกวาในเรื่องนั้น ๆ แลวนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับองคกร ซึ่งแนวทางที่ทําได อาทิ
การซื้อ (buying) : อาจอยูในลักษณะของการวาจางที่ปรึกษา (consultant) มาชวยวางระบบการทํางาน เชน ใน
บริษัทที่ทําธุรกิจขายหนังสือมีความจําเปนตองจัดทําระบบฐานขอมูลซึ่งบริษัทไมมีความรูในเรื่องนี้ องคกรสามารถจางบริษัทที่มี
ความชํานาญมาจัดทําฐานขอมูลให ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการเขาถึงความรูโดยการซื้อเทคโนโลยีจากภายนอกองคกร หรืออาจซื้อ
ความรูไดโดยการวาจางพนักงานใหมที่มีความรูในเรื่องนั้น เชน องคกรธุรกิจระหวางประเทศมีความจําเปนตองมีผูชํานาญทาง
กฎหมายจึงใชการวาจางนักกฎหมายมาเปนพนักงาน นอกจากนี้ เรายังสามารถซื้อความรูจากแหลงอื่นไดอีก เชน การซื้อหนังสือ
หรือเอกสารที่ใหขอมูลที่ตองการ การซื้อระบบสําเร็จรูป (franchise) อันเปนที่นิยมในปจจุบัน
การขอยืม (borrowing) : เปนการไปเรียนรูในความรูของคนอื่นแลวนํามาปรับใช เชน การดูงาน การรวม
ประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอกเพื่อนําความรูจากองคกรอื่นมาพัฒนาภายในองคกร การเขาเปนสมาชิกของสมาคมตาง ๆ การ
สงคนไปฝกอบรมภายนอก หรือศึกษาตอเพื่อนําความรูจากภายนอกเขามาปรับปรุงภายในองคกร
อีกรูปแบบที่มีลักษณะก้ํากึ่งระหวางการซื้อกับการขอยืมคือ การเขาหุนสวนเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (strategic
alliance) การผนวกกิจการ (merger & acquisition) หรือการซื้อกิจการ (take over) เชน บริษัทไอบีเอ็มไดซื้อกิจการของ
บริษัทโลตัสเมื่อป 1995 ในราคา 3.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมีราคาสูงกวาที่โลตัสตั้งไวถึง 14 เทาตัว เพราะไอบีเอ็มไมไดคิด
จะซื้อเพียงโปรแกรมโลตัสเทานั้น แตไอบีเอ็มมองเห็นคุณคาของความรูที่แฝงอยูในระบบการทํางานและบุคลากรอันเปนเอกลักษณ
ของบริษัทโลตัส คนงานของบริษัทโลตัสมีความสามารถพิเศษ มีประสบการณ มีความคิดสรางสรรคตรงตามที่ไอบีเอ็มตองการ
นํามาประยุกตเปนความรูของตนเอง
การเขาถึงความรูมีหลายวิธีการ ทั้งการเขาถึงความรูภายนอกและภายในองคกร องคกรตองเลือกวิธีที่จะเขาถึงความรู
ที่มีความเหมาะสมกับองคกร โดยควรเริ่มพิจารณาจากหาแหลงความรูภายในองคกรกอน ซึ่งเปนวิธีการที่เสียตนทุนนอย และหาก
จําเปน เราจึงใชวิธีการยืมความรูจากภายนอกซึ่งเปนวิธีการที่เสียทรัพยากรมากขึ้น แตยังนอยกวาแนวทางสุดทายคือการซื้อความรู
จากภายนอก ผูบริหารตองพิจารณาวาวิธีการใดจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เพราะในบางครั้งองคกรอาจไดมาซึ่งความรูที่
ตองการ แตตองเสียทรัพยากรทั้งเวลา เงิน และบุคลากรอยางไมจําเปน หากขาดการประเมินอยางรอบคอบ
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ครัวบําบัดโรค
ขิง
เปน “ยารักษาโรคจากกนครัว”ที่มีการศึกษากันมากที่สุดชนิดหนึ่ง และนํามาใชทางการแพทยมากกวา 5000 ป
สารประกอบทางเคมีหลักๆที่ทําใหเกิดรสเผ็ดในขิงมีสองชนิดคือ สารจินเจอรอลและโชกาออลชวยลดการบีบตัวของลําไส ทําให
ระบบยอยอาหารมีฤทธิ์เปนกลาง และยับยั้ง “ศูนยอาเจียน”ในสมอง
ขิงใชกินแกเมารสเมาเรือ โดยกินขิงผง ¼ ชอนชา หรือขิงสดหั่นเปนแวนหนาหนึ่งเซนติเมตรอยางนอยสัก 20 นาที
กอนออกเดินทาง
นักวิจัยชาวเดนมารกรายงานวา หากกินขิงผงหรือขิงสด 1/3 ชอนชาตั้งแตเริ่มมีอาการเตือนวาจะเปนไมเกรนจะชวย
ลดอาการได ขิงจะไปกัดกั้นสารเคมีพรอสตาแกลนดินที่ทําใหหลอดเลือดในสมองเกิดอักเสบ
สารพรอสตาแกลนดินชนิดที่ทําใหปวดไมเกรนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดขอบวมในผูปวยที่เปนขออักเสบรูมาตอยดหรือ
ขอเสื่อมไดเชนกัน การศึกษาผูปวย 56 ราย พบวาขิงชวยบรรเทาอาการไดในผูปวยขอเสื่อมรอยละ 55 และผูปวยโรคไขขอ
รูมาตอยดรอยละ 74
แพทยมักแนะนําใหผูปวยกินยาแอสไพรินวันเวนวันเพื่อชวย “เจือจาง” เลือด ขิงก็ใหผลเชนเดียวกัน แตไมทําใหแสบ
ทองเหมือนกินแอสไพริน
ขิงชวยปองกันไมใหรางกายผลิตสารที่ทําใหเกิดการหดตัวของหลอดลมและเปนไข สารจินเจอรอลในขิงยังเปนยา
ระงับอาการไอดวย
ขนาดที่ไดผล: เหงาขิงสดแวนขนาดหนึ่งเซนติเมตรนํามาฝนเพื่อใหไดสารออกฤทธิ์มากขึ้น, ขิงผงหนึ่งชอนชา, ผลึก
ขิงหนึ่งถึงสองกอน, ชาขิงหนึ่งถวยโดยใชชาถุงหนึ่งซอง หรือขิงสดฝนครึ่งชอนชาใสลงในน้ํารอนหนึ่งถวย, เบียรขิง หรือจินเจอร
เอล 350 มิลลิลิตร (ผสมขิงแท ไมใชแตงกลิ่นอยางเดียว) สารออกฤทธิ์ในขิงยังคงอยูไมวาจะผานกระบวนการแปรรูปแบบใด บาง
คนชอบกินขิงแคปซูลมากกวา ขนาดปกติที่กินคือ 100-200 มิลลิกรัม (มก) วันละสามครั้ง
ปโตรเลียมเจลลี
สวนมากรูจักกันตามชื่อยี่หอวาวาสลีนปโตรเลียมเจลลีใชไดสารพัดประโยชนแพทยมักนิยมใหใชปโตรเลียมเจลลีทา
ใหความชุมชื้นแกผิวในฤดูหนาว เพราะเขมขนกวาและเก็บกักความชุมชื้นไดดีกวาโลชันธรรมดา
ถามือและเทาคุณแหงแตก ทาปโตรเลียมเจลลีใหหนาเปนพิเศษ แลวสวมถุงมือหรือถุงเทากอนนอน ถาจะปกปองผิว
อยางไดผลที่สุด ใหทาปโตรเลียมเจลลีหลังอาบน้ํา
ปโตรเลียมเจลลีเปนปราการปองกันไมใหผิวคุณถูกลมไดเปนอยางดี
ทาปโตรเลียมเจลลีลงบนแผลแหงแตกสะเก็ดที่เกิดจากโรคสะเก็ดเงิน ผิวจะไดรับการหลอลื่น ทําใหสะเก็ดแข็งและ
คันหลุดลอกออก
แตมปโตรเลียมเจลลีเพียงเล็กนอยไวในรูจมูกเพื่อดักละอองเกสรดอกไมที่ปลิวลองลอยไปในอากาศกอนที่ละอองจะ
เขาสูทางเดินหายใจของคุณและกอใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ
ถาคุณเปนคนที่เลือดกําเดาไหลงายพยายามรักษาเยื่อบุโพรงจมูกใหชุมชื้นอยูเสมอโดยใชปโตรเลียมเจลลีทาภายใน
โพรงจมูกเคล็ดลับนี้มีประโยชนมากโดยเฉพาะเวลาเดินทางโดยเครื่องบิน

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เมษายน 2549

5

มะนาว
เมื่อกินน้ํามะนาวจากกลีบมะนาวฝานหรือดื่มน้ํามะนาวสดจะไดคุณคากวารสชาติเปรี้ยวจี๊ดจนเข็ดฟน มะนาวแตละ
ลูกมีวิตามินวี 40 มก. เทากับปริมาณที่แนะนําใหกินตอวัน รางกายใชวิตามินวีกระตุนการทํางานของเซลลภูมิคุมกันและผลิตคอลลา
เจนที่เสริมสรางเนื้อเยื่อ ชวยรักษาแผลใหหายเร็วขึ้น
น้ํามะนาวอุดมดวยกรดซิตริก สารเคมีที่ชวยลดการขับแคลเซียมออกจากรางกายและชวยปองกันการกอตัวของกอน
นิ่ว ดื่มน้ํามะนาวที่คั้นจากผลมะนาวสดผสมน้ําตาลปริมารนอยที่สุดวันละสองลิตรไดผลดีพอๆกับการรักษาดวยยาไซเตรต
มะนาวรสเปรี้ยวปรี๊ดมีไบโอฟลาโวนอยด (กลุมฟฤกษเคมีตานอนุมูลอิสระ) ที่เรียกวา “รูติน” มาก ทําใหผนังหลอด
เลือดดําและเสนเลือดฝอยแข็งแรงขึ้น บรรเทาอาการปวดและลดการเกิดเสนเลือดขอด เพียงแคใชมะนาวในการปรุงอาหาร หรือเติม
ลงในชาที่ดื่ม
ถาใชมะนาวทาบริเวณผิวที่ตกกระบอยๆจะชวยใหรอยตกกระจางหายไดในที่สุด หรือใชแตมบริเวณที่เปนสิวจะชวย
ใหหายเร็วขึ้น
กระเทียม
กระเทียมมีประโยชนอื่นๆนอกจากนํามาปรุงเปนอาหารอีกนับรอยประการนํามาเปนยาสมุนไพรที่ควรคาแกการ
พิจารณา และในบางกรณีอาจใชไดดีพอๆกับยาที่แพทยใชดวยซ้ํา
กระเทียมมีสารประกอบทางเคมีสําคัญที่สุดชนิดหนึ่งคือสารอัลลิอิน ซึ่งจะเปลี่ยนเปนอัลลินซินเมื่อกลีบกระเทียมถูก
บดหรือเคี้ยว นักวิทยาศาสตรเชื่อวาสารนี้ทําใหกระเทียมมีคุณสมบัติหยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรคพอๆกับที่มีประโยชนตอหัวใจ
ในประเทศที่ประชาชนนิยมบริโภคกระเทียมอัตราผูปวยโรคหัวใจจะต่ําอยางเห็นไดชัด
ผลการศึกษาพบวา อัตราการจับตัวกันเปนกอนของเกล็ดเลือดในผูชายที่ไดรับกระเทียมสดหกกลีบลดลงรอยละสิบ
ถึง 58 รายงานการศึกษาทางวิทยาศาสตรแนะนําวาหากกินกระเทียมทุกวันจะชวยลดระดับคอเลสเตอรอลลงไดรอยละเกาถึง 12
กระเทียมมีฤทธิ์ตานมะเร็ง
ผลการศึกษาพบวาการกินกระเทียมวันละไมถึงกลีบลดความเสี่ยงตอโรคมะเร็งตอม
ลูกหมากลงไดถึงครึ่งหนึ่ง การศึกษาในสหรัฐพบวาสตรีที่กินกระเทียมทุกสัปดาหมีความเสี่ยงเปนโรคมะเร็งในลําไสใหญนอยกวา
ผูที่ไมกินเลยถึงหนึ่งในสาม สวนผลการศึกษาในจีนพบวาผูที่กินกระเทียมมาก (อยางนอยวันละหัว) มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหารเพียงรอยละแปดเมื่อเทียบกับผูที่กินกระเทียมนอย
การนํากระเทียมดิบมาทุบแลวทาแผลชวยฆาจุลินทรียตางๆที่อาจทําใหติดเชื้อเชน เชื้อราที่ทําใหเกิดโรคน้ํากัดเทา
โรคเชื้อราในชองคลอด โรคติดเชื้อในชองหู อีกหลายชนิด กระเทียมฆาแบคทีเรียไดหลายชนิด ตลอดจนกําจัดเชื้อโรคไดทั้งที่อยู
ภายนอกและภายในตัวคุณ
กินกระเทียมสดหรือที่ปรุงไมตองสุกวันละหนึ่งถึงสองกลีบก็ไดรับคุณคาการปองกันและรักษาโรคเพียงพอแลว ถา
คุณไมอยากมี “ลมหายใจกลิ่นกระเทียม” ก็เคี้ยวเมล็ดผักชีหรือใบฝรั่งตามสักหนึ่งถึงสองใบ
กระเทียมสดใหคุณคาดานการปองกันและการรักษาสูงสุด หากคุณทนรสกระเทียมไมไดจริงๆ ก็กินผลิตภัณฑเสริม
อาหารชนิดเม็ดแทนได ขนาดที่แพทยแนะนําคือ วันละ 400-600 มก. แตคุณอาจกินขนาดนี้วันละสี่ครั้งไดถารักษาโรคหวัดหรือ
ไขหวัดใหญ เลือกผลิตภัณฑชนิดที่ไดมาตรฐานซึ่งมีสารอัลลิซิน 4,000 ไมโครกรัมตอเม็ด อยากินกระเทียมในขนาดที่ใชเพื่อรักษา
โรคถาคุณใชยาวารฟารินเพื่อยับยั้งการแข็งตัวของเลือด
ที่มา : สรรสาระ. มีนาคม 2549
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คูมือการจําแนกปลาโอในภาคสนาม
ครีบหลังอันแรกหางจากครีบหลังอันที่สองมาก

แถบตั้งสีดํา
ครีบหลังอันแรกหางจากครีบหลังอันทีส่ องมาก
แถบเฉียงสีดําแบบลูกคลื่น อัดกันแนน

Interpelvic process 1 อัน

Interpelvic process 1 อัน

บริเวณมีเกล็ด (Corselet) แคบ

บริเวณที่มีเกล็ด(Corselet)กวาง
Auxis thazard thazard
Frigate tuna

Auxis rochei rochei
Bullet tuna

ปลาโอขาว

ปลาโอหลอด
ครีบหลังอันแรกอยูชิดกับครีบหลังอันที่สอง

ครีบหลังอันแรกอยูชิดกับครีบหลังอันที่สอง

แถบเฉียงสีดํา

จุดสีดําชัดเจน
Interpelvic process 2 อัน

แถบสีดํา 4-6 แถบ ชัดเจน
Katsuwonus pelamis
Skipjack tuna

Euthynnus affinis
Kawakawa

ปลาโอแถบ

ปลาโอลาย

ปลายครีบหลังอันที่สองยาวกวาครีบหลังอันแรก

คอดหางยาว
Thunnus tonggol
Longtail tuna

ปลาโอดํา
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คูมือการจําแนกปลาทูนาในภาคสนาม
ครีบหลังที่ 2 และครีบกน โคงยาว สีเหลือง
Thunnus albacares
Yellowfin tuna
ปลาทูนาครีบเหลือง

มีจุดขาวเรียงแนวตั้ง บริเวณสวนครึ่งลางของลําตัว

ครีบหลังที่ 1 มีลักษณะเวา (Concave)

Thunnus alalunga
Albacore
ปลาทูนาครีบยาว
ครีบอกยาวจนถึง finlet อันที่ 2
สวนกวางสุดของลําตัวอยูที่กึ่งกลางตัว
หัวและตามีขนาดใหญ

สีเหลืองเขม

สีเหลืองออน

Thunnus obesus
Bigeye tuna
ทูนาตาโต

แถบแนวตั้งสีขาวบริเวณสวนครึ่งลางของลําตัว
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คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ
คานิยมสรางสรรค เปนคุณธรรมประจําใจที่จัดทําขึ้นใหเจาหนาที่ของรัฐพึงยึดถือ เพื่อสราง
วัฒนธรรมการทํางานใหม ใหงานภาครัฐบังเกิดผลตามแนวทางของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่
มุงสรางคุณประโยชนสูงสุดใหแกประชาชนและประเทศชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ มี ๕ ประการ ดังนี้
กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ
โปรงใส ตรวจสอบได
ไมเลือกปฏิบัติ
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑ กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
หมายถึง
- ยึดมัน่ ในความถูกตองดีงาม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไมโอนออนตามอิทธิพลใดๆ

๒ ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ
หมายถึง
- ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน
- มีความรับผิดชอบตอประชาชน และตอการ
พัฒนาปรับปรงระบบราชการ

๓ โปรงใส ตรวจสอบได
หมายถึง

๔ ไมเลือกปฏิบัติ
หมายถึง

- ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการใหมี
ความโปรงใส
- มีวิธีการใหประชาชนตรวจสอบได
- เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของ
กฎหมาย

- บริการประชาชนดวยความเสมอภาคเนน
ความ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตอง
- ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความมีน้ําใจ
เมตตา เอื้อเฟอ

๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
หมายถึง ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเกิดผลดีตอหนวยงาน และสวนรวม ใชทรัพยากรของทาง
ราชการใหคุมคาเสมอหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง
วัดผลลัพธ และคาใชจาย
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