
ปรชัญาการเป็น

ขา้ราชการทีด่ี



คือใคร



ขา้ราช

การ
เรา คอื 



ขา้ = ผูร้บัใช ้
ราชะ = พระราชา
การ = การงาน

ขา้ราชการ =ขา้+ราชะ+การ



หนา้ทีข่า้ราชการ
การบริการ เป็นหน้าท่ีของผูท่ี้เป็นข้าราชการ งาน

ราชการมิใช่การปฏิบติัต่อประชาชนในลกัษณะของผูท่ี้
มีอ านาจวาสนา

ปฏิบติัต่อผูต้ า่ศกัด์ิกว่า

แต่ต้องเป็นไปในลกัษณะของการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างมีคณุภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

และ ข้าราชการคือผูใ้ห้บริการ



แนวทางการเป็นขา้ราชการท่ีดี

บ ำบดัทุกข ์บ ำรุง

สุขแก่ประชำชน

ตระหนักเสมอวำ่

ประชำชนจ ำเป็น

ท่ีจะตอ้งพึ่งพำ 

อำศยัขำ้รำชกำร

ไม่คิดวำ่ตวัเอง

เป็นนำย

ประชำชน



ทศันคตทิีด่ใีนการท างานราชการ

๕. เราต้องการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาประเทศ
๖. เราต้องการให้สงัคมโปร่งใส เกิดความเป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วม
๗. เราต้องการให้งานของเรานัน้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

ผลสมัฤทธ์ิของงานนัน้ต้องมีคณุค่า

๑. เรารูส้ึกพึงพอใจ รูส้ึกเป็นสุข และเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้

ท างานรบัราชการอยา่งเต็มความสามารถ

๒. เรารกัท่ีจะท างานเพื่อประชาชน

๓. เราต้องการความก้าวหน้าในตนเองและต่อหน้าท่ีการงาน
๔. เราต้องการท างานโดยมีการสร้างศกัยภาพ และขีดความขีด
สามารถอย่างต่อเน่ือง



มคีณุธรรมจรยิธรรม
มคีวามคดิเชงิบวก 

ความคดิเชงิสรา้งสรรค ์

บคุลกิสง่างาม

ยิม้แยม้แจม่ใส

กระตอืรอืรน้

เรยีบรอ้ย

พูดจาสภุาพ

น า้เสยีงน่าฟัง
มทีกัษะหลายดา้น 

พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้

ท างานเป็นทมี 

มเีครอืขา่ย
ความเขม้แข็ง

อดทน

มสีมรรถนะ

ขา้ราชการยุคใหม่



รูบ้ทบาท
ผูบ้งัคบับญัชา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เพือ่นรว่มงาน



หลกัในกำรด ำเนินชีวิต

หลกัแหง่ธรรมะ

เรยีนรูต้ามรอยพระยุคลบาท

หลกัในการปฏบิตังิาน



เรียนรู ้

ตามรอยพระยุคลบาท

หลกัทศพิศรำชธรรม

พระบรมราโชวาท/พระราชด ารสั

พระจรยิวตัร

หลกัการทรงงาน



พระบรมรำโชวำท

“คุณสมบติัพื้ นฐำนท่ีจ ำเป็นส ำหรบัคนน้ัน ท่ีส ำคญั

ไดแ้กค่วำมรูจ้กัผิดชอบชัว่ดี ควำมละลำยอำยชัว่กลวั

บำป ควำมซ่ือสตัย์ สุจริต ทั้งในควำมคิดและกำร

กระท ำ ควำมไม่เห็นแกต่วั ไม่เอำรดัเอำเปรียบผูอ่ื้น”

พระบรมรำโชวำท ของ พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั

(พระรำชทำนแกผู่ส้ ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร ณ

สวนอ ำพร ๒๒ มิ.ย. ๒๕๒๒)



การงานทุกอย่างทุกอาชพี

ย่อมจะมจีรรยาบรรณของตวัเอง

จรรยาบรรณน้ันจะบญัญตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไม่ก็ตาม

แตเ่ป็นสิง่ทีย่ดึถอึกนัวา่เป็นความดงีามทีค่นอาชพีน้ันๆ

พงึประพฤต/ิปฏบิตัิ
หากผูใ้ดลว่งละเมดิก็อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ทัง้แก่ บคุคล

หมู่คณะ และสว่นรวมได ้

(พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัมหดิล
ณ อาคารใหม่ สวนอ าพร ๔ ก.ค. ๔๐)



คนท างานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการท า.
ผูไ้ม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเร่ียวแรง 

มีความกระตือรอืรน้อยู่เพียงไร กม็กัท างานให้ส าเรจ็ดีไม่ได้ เพราะความคิด
อ่านสบัสนว้าวุ่น ท าอะไรกไ็ม่ถกูล าดบัขัน้ตอน มีแต่ความลงัเลและขดัแย้งทัง้
ในความคิด ทัง้ในการปฏิบติังาน ข้าราชการจึงจ าเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเอง

ขึน้. ระเบียบนัน้จกัได้ช่วยประคบัประคองส่งเสริมให้ท าตนท างานได้ดีขึน้                                       
และประสบความเจริญมัน่คงในราชการ.

พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
พระราชทานแก่พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรอืน

เนื่องในโอกาสวนัขา้ราชการพลเรอืน พระต าหนกัจติรลดารโหฐาน
วนัที ่๒๖ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๗



การปฏิบติังานทกุอย่างของข้าราชการ มีผลเก่ียวเน่ืองถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และประชาชนทกุคน. 
ข้าราชการทกุฝ่ายทุกระดบั จึงต้องท าความเข้าใจใน

ความส าคญัข้อน้ีให้ถ่องแท้ แล้วเพียรพยายามปฏิบติังาน
ของตนด้วยความตัง้ใจ จริงใจ และด้วยความรบัผิดชอบ

อย่างสงู เพ่ือให้งานท่ีท าบงัเกิดผลประโยชน์เป็นความเจริญ
มัน่คงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
พระราชทานแกพ่ระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรอืน

เน่ืองในโอกาสวนัขา้ราชการพลเรอืน พระต าหนกัจติรลดารโหฐาน
วนัที ่๓๑ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๒







พระจรยิวตัร





















หลกัการทรงงาน
• ศกึษาอยา่งเป็นระบบ
• ระเบดิจากขา้งใน
• แกปั้ญหาทีจุ่ดเลก็
• ท าตามล าดบัขัน้
• ภมูสิงัคม
• องคร์วม
• ไมต่ดิต ารา
• ประหยดั เรยีบงา่ย ไดป้ระโยชน์สขุ



• ท าใหง้า่ย
• การมสีว่นรว่ม
• ประโยชน์สว่นรวม
• ประหยดั เรยีบงา่ย ไดป้ระโยชน์สขุ
• บรกิารรวมทีจุ่ดเดยีว
• ทรงใชธ้รรมชาตชิว่ยธรรมชาติ
• ใชอ้ธรรมปราบอธรรม
• ปลกูป่าในใจคน

หลกัการทรงงาน (ต่อ)



หลกัการทรงงาน (ต่อ)

• ขาดทุนคอืก าไร
• การพึง่ตนเองพออยูพ่อกนิ
• ความซื่อสตัย์ สจุรติ จรงิใจต่อกนั
• ท างานอยา่งมคีวามสขุ
• ความเพยีร : พระมหาชนก
• รูร้กัสามคัคี



ประหยดั เรยีบงา่ย ไดป้ระโยชน์สงูสดุ

“...ในเรือ่งของความประหยดัน้ี ประชาชนชาวไทยทราบกนัดวีา่
เรือ่งสว่นพระองคท์รงใชอ้ยา่งคุม้คา่อยา่งไร หรอืฉลอง
พระองคแ์ต่ละองคท์รงใชอ้ยูเ่ป็นเวลานาน ดงัทีน่ายสุเมธ
ตนัตเิวชกุล เลขาธกิารมลูนิธชิยัพฒันา เคยเล่าวา่ “...กองงาน
ในพระองคโ์ดยท่านผูห้ญงิบุตรี วรีะไวทยะ บอกวา่ ปีหนึ่ง
พระองคเ์บกิดนิสอ ๑๒ แท่ง เดอืนละแท่ง ใชจ้นกุด ใครอยา่
ไปทิง้ของท่านนะจะกริว้เลย ประหยดัทุกอยา่ง เป็นตน้แบบ
ทุกอยา่ง ทุกอยา่งมคีา่ส าหรบัพระองคห์มด ทุกบาททุก
สตางคจ์ะใชอ้ยา่งระมดัระวงั จะสัง่ใหเ้ราปฏบิตังิานดว้ยความ
รอบคอบ...” 



ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ

• การทีจ่ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งนัน้ จะทรง
ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดอยา่งเป็นระบบ

• ทัง้จากขอ้มลูเบือ้งตน้ จากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจา้หน้าที่
นกัวชิาการ และราษฎรในพืน้ที่ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง

• เพือ่ทีจ่ะพระราชทานความชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และ
รวดเรว็ ตรงตามความตอ้งการของประชาชน



ปลกูป่าในใจคน

พระราชด ารสัตอนหนึ่งความวา่ “...เจา้หน้าทีป่่า
ไม้ ควรจะปลกูตน้ไมล้งในใจคนเสยีก่อน แลว้
คนเหลา่นัน้กจ็ะพากนัปลกูตน้ไมล้งบน
แผน่ดนิ และรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง...”



ระเบดิจากขา้งใน

พระองคท์รงมุง่เน้นเรือ่งการพฒันาคน ตอ้งสรา้ง
ความเขม้แขง็ใหค้นในชุมชนทีเ่ราเขา้ไปพฒันา
ใหม้สีภาพพรอ้มทีจ่ะรบัเสยีก่อน แลว้จงึคอ่ย
ออกมาสูส่งัคมภายนอก มใิชก่ารน าเอาความ
เจรญิหรอืบุคคลจากสงัคมภายนอกเขา้ไปหา
ชุมชน หมูบ่า้น ทีย่งัไมท่นัไดม้โีอกาสเตรยีมตวั
หรอืตัง้ตวั



ทศพธิราชธรรม

๑. ทาน คอื การให้

๒. ศลี คอื การส ารวมในศลี

๓. บรจิาคะ คอื การสละประโยชน์สว่นตน

๔. อาชวะ คอื ความซื่อตรง

๕. มทัทวะ คอื ความอ่อนโยน



๖. ตปะ คอื ความเพยีร

๗.อกัโกธะ คอื การระงบัความโกรธ

๘. อวหิงิษา คอื ความไมเ่บยีดเบยีน

๙. ขนัติ คอื ความอดทน

๑๐.อวโิรธนะ คอื ความแน่วแน่ในความถกูตอ้ง



หลกัในการปฏบิตังิาน

• คณุธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

• คา่นิยมสรา้งสรรคเ์จา้หน้าทีร่ฐั
(จรรยาขา้ราชการ)



คณุธรรม หมายถงึ ?

•สภาพคณุงามความดี

•วถิแีหง่ความดงีามในการด ารงชวีติ



จรยิธรรม หมายถงึ ?

•คณุธรรมทีแ่สดงออก ทางกาย วาจา ใจ

• ในลกัษณะดงีาม สอดคลอ้งกบัคา่นิยม และ
กฎเกณฑท์างสงัคม



จริยธรรมต่อตนเอง
(การครองตน)

•มคีวามซื่อสตัยต์่อตนเอง

•การพึง่ตนเอง ขยนัหมัน่เพยีร และมคีวามรบัผดิชอบ

•การประหยดั และเกบ็ออม

•การรกัษาระเบยีบ วนิยั และเคารพกฎหมาย

•การปฏบิตัติามคุณธรรมของศาสนา

• เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการด ารงตน (ชือ่เสยีง/ภาพลกัษณ์)

•การมคีวามจงรกัภกัดตี่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์



จรยิธรรม ในฐานะหวัหน้า ผูบ้งัคบับญัชา
(การครองตน)

• มคีวามซื่อสตัยต์่อหน่วยงาน

• มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่

• เป็นตวัอยา่งทีด่ี

• สรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั

• มคีวามยุตธิรรม

• มคีวามเสยีสละ ไมเ่หน็แก่ตวั



จรยิธรรมตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

และ ผูร้ว่มงาน
(การครองคน)

• รว่มมอื ชว่ยเหลอื แนะน า ท างานเป็นทมี

• สรา้งความสามคัคี

• สภุาพ มนี า้ใจ มมีนุษยส์มัพนัธ ์

• ละเวน้การน าผลงานของผูอ้ืน่มาเป็นของตน



จรยิธรรม ต่อประชาชน และสงัคม
(ครองคน)• ใหค้วามเป็นธรรม

• ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อดว้ยความเสมอภาค/ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
• เอือ้เฟ้ือ มนี ้าใจ สภุาพอ่อนโยน
• ประพฤตตินใหเ้ป็นทีเ่ชือ่ถอืแก่บุคคลทัว่ไป
• ละเวน้การรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด ซึง่มมีลูคา่เกนิ

ปกตวิสิยัผูม้าตดิต่อ
• การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ทนัการณ์  

ไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ             



จรยิธรรม ต่อหน่วยงาน
(การครองงาน)

• มคีวามสจุรติ รบัผดิชอบต่อหน้าที่
• ท างานเตม็ความสามารถ รวดเรว็ ขยนั ถกูตอ้ง
• ตรงต่อเวลา
• มคีวามรเิริม่ สรา้งสรรค์ และปรบัปรุงงาน
• ดแูล รกัษา และใชท้รพัยากรของทางราชการอยา่งประหยดั
• ละเวน้การแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ



คา่นิยมสรา้งสรรคส์ าหรบั
เจา้หน้าทีร่ฐั

หลกัในการปฏบิตังิาน



คา่นิยมสรา้งสรรค์ ส าหรบัส าหรบัเจา้หน้าทีร่ฐั

• พระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรอืน

• หลกัทศพธิราชธรรม

• รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย

• แผนปฏริปูระบบบรหิารภาครฐั

• ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี

• คา่นิยมหลกั7ประการของขา้ราชการสหราชอาณาจกัร



คา่นิยมสรา้งสรรค ์5 ประการ

คา่นิยมสรา้งสรรคเ์ป็นคณุธรรมประจ าใจทีจ่ดัท าขึน้

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัพงึยดึถอืเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิวฒันธรรม

การท างานใหม่ และเพือ่สรา้งคณุประโยชนส์งูสดุให ้

ประชาชนและประเทศชาต ิโดยน าแนวคดิหรอืหลกัประพฤติ

ปฏบิตัใินการท างานและหลกัการส าคญัของกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัระบบราชการ หลกัปฏบิตัริาชการของ

ตา่งประเทศมาก าหนดเป็นคา่นิยมสรา้งสรรค ์

ส าหรบัการปฏบิตังิานในภาครฐั



คา่นิยมสรา้งสรรค์
ของขา้ราชการ

• กลา้ยนืหยดัท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

• ซื่อสตัย์ และ รบัผดิชอบ

• โปรง่ใส ตรวจสอบได้

• ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ

• มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน



๑.กลา้ยนืหยดัท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง
• ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดงีาม

• ชอบธรรม

• เสยีสละ อดทน

• ยดึหลกัวชิา

• ยดึหลกัจรรยาวชิาชพี

• ไมย่อมโอนอ่อนตามอทิธพิลใดๆ



๒. ซื่อสตัย์ และ มคีวามรบัผดิชอบ

• ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความตรงไปตรงมา

• มหีลกัธรรม

• แยกเรือ่งสว่นตวัออกจากหน้าทีก่ารงาน

• มคีวามรบัผดิชอบต่อหา้ที่ ต่อประชาชน
ต่อผลการปฏบิตังิาน และต่อองคก์ร



๓.โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

• ปรบัปรงุการท างานขององคก์รใหม้คีวามโปรง่ใส

• ใหม้กีลไกใหป้ระชาชนตรวจสอบได ้

• เปิดเผยขอ้มูล / ขา่วสาร ภายใตก้รอบของ
กฎหมาย



๔.ไม่เลอืกปฏบิตัิ

• ใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความเสมอภาค

• ไม่เลอืกทีร่กัมกัทีช่งัในการใหบ้รกิาร

• ปฏบิตัติอ่ผูม้ารบับรกิารดว้ยน า้ใจทีด่ี

• เป็นผูม้เีมตตา เอือ้เฟ้ือ โอบออ้มอาร ี



๕.มุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน

• ท างานใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด

• ท างานใหเ้กดิผลดแีกห่น่วยงาน และสว่นรวม

• ใชท้รพัยากรของราชการใหคุ้ม้คา่เสมอืนเป็นของตนเอง

• เนน้การท างานโดยยดึผลลพัทเ์ป็นหลกั

• มกีารวดัผลลพัท ์และคา่ใชจ้า่ยอย่างเป็นรปูธรรม



คา่นิยมสรา้งสรรค์ ๕ ขอ้
ไดพ้ฒันาการน าไปสู่

จรรยาขา้ราชการ
ตามมาตรา ๗๘

พระราชบญัญตัริะเบยีบระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑



จรรยา เป็นกรอบก าหนด

• มาตรฐานความประพฤตขิองเจา้หน้าที่

• ความสมัพนัธก์บับุคคลต่างๆ

• แนวปฏบิตัใินการท าหน้าที่

• ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน

• การดแูลก ากบัใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณ



การรกัษาจรรยาขา้ราชการ

ตาม พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2521
หมวด 5 การรกัษาจรรยาขา้ราชการ มาตรา 78 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งรกัษาจรรยาขา้ราชการ

ตามทีส่ว่นราชการก าหนดไว ้โดยมุง่ประสงคใ์หเ้ป็น

ขา้ราชการทีด่ ีมเีกยีรต ิและศกัดิศ์รคีวามเป็น

ขา้ราชการ



พระราชบญัญตัริะเบยีบระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑
หมวด ๕ การรกัษาจรรยาขา้ราชการ

______________
มาตรา ๗๘ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งรกัษาจรรยาขา้ราชการตามทีส่ว่นราชการก าหนดไว้
โดยมุง่ประสงคใ์หเ้ป็นขา้ราชการทีด่ี มเีกยีรตแิละศกัดิศ์รเีป็นขา้ราชการ โดยเฉพาะในเรือ่ง
ดงัต่อไปนี้

(๑)  การยดึมัน่และยนืหยดัท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง
(๒)  ความซื่อสตัยส์จุรติและความรบัผดิชอบ
(๓)  การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔)  การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม
(๕)  การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน
ใหส้ว่นราชการก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยขา้ราชการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของ

งานในสว่นราชการนัน้ตามหลกัวชิาและจรรยาวชิาชพี
ในการก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการตามวรรคสอง ใหจ้ดัใหม้กีารรบัฟังความ

คดิเหน็ของขา้ราชการและประกาศใหป้ระชาชนทราบดว้ย



มาตรา 79 ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการอนัมใิชเ่ป็นความผดิ
วนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาตกัเตอืน น าไปประกอบการพจิารณาแต่งตัง้เลือ่นเงนิเดอืน หรอืสัง่ให้
ขา้ราชการผูน้ัน้ไดร้บัการพฒันา

พระราชบญัญตัริะเบยีบระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑
หมวด ๕ การรกัษาจรรยาขา้ราชการ



พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนพ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๔

การเพิม่พนูประสทิธภิาพ และเสรมิสรา้งแรงจงูใจ
ในการปฏบิตัริาชการ

ฯลฯ
มาตรา ๗๓ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัตินต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมคีุณธรรมและเทีย่ง

ธรรมและเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาด ารงตนเป็นขา้ราชการที่ดี

มาตรา ๗๔ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดประพฤตตินอยูใ่นจรรยาและระเบยีบวนิยัและ
ปฏบิตัริาชการอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั ใหผู้บ้งัคบับญัชา
พจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนใหต้ามควรแก่กรณีตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบ้ าเหน็จ

ความชอบอยา่งอื่นซึง่อาจเป็นค าชมเชยเครือ่งเชดิชูเกยีรติ หรอืรางวลัดว้ยกไ็ด้



พระราชบญัญตัริะเบยีบระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑
หมวด๖ วนิยัและการรกัษาวนิยั

ฯลฯ
มาตรา ๘๒ ขา้ราชพลเรอืนสามญัตอ้งกระท าการอนัเป็นขอ้ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้

(๑)  ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซื่อสตัย์ สจุรติ และเทีย่งธรรม
(๒)  ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ มติ

ของคณะรฐัมนตรี นโยบายของรฐับาล และปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ
(๓)  ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหเ้กดิผลดหีรอืความกา้วหน้าแก่ราชการดว้ยความตัง้ใจ

อุตสาหะ เอาใจใส่ และรกัษาประโยชน์ของทางราชการ
(๔)  ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซึง่สัง่ในหน้าทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมาย

และระเบยีบของทางราชการ โดยไมข่ดัขนืหรอืหลกีเลีย่ง แต่ถา้เหน็วา่การปฏบิตัิ ตามค าสัง่
นัน้จะท าใหเ้สยีหายแก่ราชการ หรอืจะเป็นการไมร่กัษาประโยชน์ของทางราชการจะต้อง
เสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัทเีพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสัง่นัน้ และเมือ่ไดเ้สนอ
ความเหน็แลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏบิตัติามค าสัง่เดมิ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัิ
ตาม



(๕)  ตอ้งอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิง้หรอืทอดทิง้หน้าทีร่าชการมไิด้
(๖)  ตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ

(๗)  ตอ้งสภุาพเรยีบรอ้ย รกัษาความสามคัคแีละตอ้งชว่ยเหลอืกนัในการ
ปฏบิตัริาชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนัและผูร้ว่มปฏบิตัริาชการ

(๘)  ตอ้งตอ้นรบั ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้ารสงเคราะหแ์ก่
ประชาชนผูต้ดิต่อราชการเกีย่วกบัหน้าทีข่องตน

(๙)  ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและในการ
ปฏบิตักิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชน กบัจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของทาง
ราชการวา่ดว้ยมารยาททางการเมอืงของขา้ราชการดว้ย

(๑๐)  ตอ้งรกัษาชือ่เสยีงของตน และรกัษาเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมใิหเ้สือ่มเสยี

(๑๑)  กระท าการอื่นใดตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.
ฯลฯ 



หลกัแห่งธรรม
พรหมวหิาร ๔
สงัคหวตัถุ ๔

ฯลฯ



พรหมวิหาร ๔
เมตตา คอื ความรกั ปรารถนาดี

ใหผู้อ้ื่นมี ความสขุ

กรณุา คอื ความสงสาร

ปรารถนาใหผู้อ้ื่นพน้ทุกข์



มทิุตา คอื มคีวามชืน่ชมยนิดี

อเุบกขา คอื จติใจมัน่คง เป็นกลางมอง

ปรากฎการณ์ ตามความเป็นจรงิ



สงัคหวตัถุ ๔

ทาน คอื ใหปั้น เสยีสละ เอือ้เฟ้ือ เผือ่แผ่

ปิยวาจา คอื พดูจาอยา่งรกักนั ถอ้ยค า
สภุาพน่าฟัง



อตัถจริยา คอื ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ แก่

ผูอ้ื่น บ าเพญ็สาธารณะประโยชน์

สมานัตตา คอื วางตวัสม ่าเสมอ



ความดี ความเจรญิ บรรลุผลเมือ่
........

มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
Knowledge & Understanding

เขา้ถงึเจตนารมณ์ความมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิ
Internalizing

ยดึถอืปฏบิตัเิป็นวถิชีวีติ
Commitment as way of life



ในโลกนี้ไมม่อีะไรส าคญัเทา่มนุษย์

ในมนุษยไ์มม่อีะไรส าคญัเทา่จิตใจ

จิตใจเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีส่ดุใน
พฤตกิรรมของมนุษย์

จริยธรรมคอืพฤตกิรรมของมนุษยท์ีแ่สดงออก
ในทางทีถ่กู ทีส่งัคมสว่นใหญ่ยอมรบั



ความคดิ การพดูจา การกระท า ลว้นมาจากจติใจทัง้สิน้

หากจติใจไดร้บัการพฒันาใหม้สีมรรถภาพ และคุณภาพ
ดแีลว้ ความคดิ การพดู และการกระท า จะออกมาในทาง
สรา้งสรรค์

ท าใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าต่อตนเอง และต่อสว่นรวม



จิตใจท่ีต า่ทราม ถ้าปล่อยให้มีขึน้จนเคยชิน จะท าให้
เป็นคนมกัง่าย หน้าด้าน เหน็แก่ตวั ไม่มีวินัย ไร้
ความอาย หยาบคาย ละโมบ กอบโกยผลประโยชน์
เพื่อตวัเองและพวกพ้อง



ทุกสิง่ลว้นมาจากจิตใจ
ความคดิ การพดูจา การกระท า

คดิดี พดูดี ท าดี
หากจติใจไดร้บัการพฒันาใหม้สีมรรถภาพทีด่แีลว้

จะแสดงออกในทางสรา้งสรรค์
ท าใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้า
ทัง้ต่อตนเอง และสว่นรวม



เราเกดิมาท าหน้าทีด่ทีีส่ดุ
สมกบัเป็นมนุษยน่์านบัถอื
เรามหีนึ่งสมองและสองมอื
งานนัน้คอืคณุภาพชวีติเรา



ขอเป็นก าลงัใจใหก้บั
ขา้ราชการใหมทุ่กทา่น



• ท างานอยา่งมคีวามสขุ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระเกษมส าราญ และ ทรงมคีวามสขุทุก

คราทีจ่ะชว่ยเหลอืประชาชนซึง่เคยรบัสัง่ครัง้หนึ่งวา่

“...ท างานกบัฉนั ฉนัไมม่อีะไรจะให้ นอกจากการมี
ความสขุรว่มกนั ในการท าประโยชน์ใหก้บัผูอ้ื่น...”



“...ปิดทองไปขา้งหลงัพระเรือ่ยๆ
แลว้ทองจะลน้ออกมาทีห่น้าพระเอง...”

พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

อนัแฝงไปดว้ยปรชัญาทีล่กึซ ึง้ เพือ่การมุ่งมัน่กระท าความดอีย่างไม่ย่นย่อ

เพือ่ปณิธานในการ ท าหนา้ทีเ่พือ่หนา้ที่

เป็นบ าเหน็จรางวลัอนัสมบรูณแ์ลว้ไม่จ าเป็นตอ้งประกาศการกระท าน้ันโดยเปิดเผย





ขอบคณุ และ

สวสัดี


