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บทน า 
 

การมีจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ      
เช่นการมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุขและสิ่งเสพติด    
รวมถึง การมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมและสังคม ถือเป็นคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ                           
เป็นคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของบุคลากรภาครัฐ  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                                
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาล รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กําหนดให้บุคลากรภาครัฐ
จะต้องปฏิบัติงานของแผ่นดินนั้น โดยเปู้าหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุขของ ประชาชน” ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ความว่า  

"ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีส่วนสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น 
ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และระมัดระวังให้การ
ทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตนมีผล
เกี่ยวเนื่องถึงทุกข์ประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลยตระหนักในแนวทางและพระบรมราโชวาทฯ ดังกล่าว จึงได้จัดทําคู่มือ
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการขึ้น โดยมีเจตนารมณ์สําคัญในการปลูกฝัง
และส่งเสริมใหบุ้คคลเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติในกรอบศีลธรรม จรรยาที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงาน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการ
ปกครองและบริหารที่ดี 

ค่ำนิยม (Value) หมายถึงทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อ สิ่งของความคิดและเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปรารถนาเป็นคุณค่า นําความสุขให้ หรือเป็นความเชื่อที่บุคคลหรือสังคมนั้นๆ เห็นว่าเป็นสิ่งดี เหมาะแก่การนําไป
ประพฤติปฏิบัติและเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือในการดําเนินชีวิต 

คุณธรรม (Virtue) หมายถึง คุณ+ธรรมะ คุณงามความดีที่ เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และ สังคม ซึ่งรวมสรุป สภาพคุณงาม ความดี 

คุณธรรม เป็นแนวความคิดท่ีดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี 
1. สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ  
2. คุณธรรมคือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละ ประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยู่สม่ําเสมอ ก็จะเป็น

สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น 
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง จริย+ธรรมะ คือความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมใน

ตัวเองก่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อยในสังคม รวมสรุปว่าคือข้อควรประพฤติปฏิบัติ 
 

จริยธรรม (Ethics) ความเป็นผู้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ เสียสละ หรือประพฤติดีงาม  
1. ประมวลกฎหมายที่กลุ่มชนหรือสังคมหนึ่งๆยอมรับเป็น แนวควบคุมความประพฤติ เพ่ือแยกแยะให้เห็นว่า

อะไรควรหรือไปกันได้ กับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
2. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วย ความประพฤติ และการครอง ชีวิต ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด หรือ

อะไรควร อะไรไม่ควร  
3.  กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ของมนุษย์เอง ได้แก่ ความเป็นผู้มีปัญญา และ

เหตุผลหรือปรีชาญาณ ทําให้มนุษย์มีมโนธรรมและรู้จักไตร่ตรองแยกแยะความดี-ความชั่ว, ถูก-ผิด, ควร - ไม่ควร เป็นการ
ควบคุมตัวเอง และเป็นการควบคุม กันเองในกลุ่ม หรือเป็นศีลธรรมเฉพาะกลุ่ม 

ศีลธรรม (Moral)  หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือ ธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
ความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจหรือหลักความประพฤติท่ีดีสําหรับบุคคล พึงปฏิบัติ 

จรรยำในกำรปฏิบัติงำน (Work Ethics) หมายถึง คุณความดี ที่บุคคลทํางานยึดเป็นข้อปฏิบัติ โดยกฎหมาย 
ใช้เป็นสิ่งบังคับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ประกอบอาชีพควรมีมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม  (Code of Ethics) เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพว่าควรปฏิบัติหน้าทีอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดํารงตนในสังคมอย่างไรจึงมีค วาม 
เหมาะสม เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งอาชีพ 

 
จรรยำข้ำรำชกำร พัฒนามาจากรากฐานค่านิยมหลักที่บุคคลภาครัฐยึดถือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังใน

ราชการ และส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับจริยธรรม คุณธรรม หรืออุดมการณ์ซึ่งเป็นหลักสากลที่มวลมนุษย์โลกเห็นว่าดีงามและ
สําคัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
                              แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำทีด่้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม  
           ของขำ้รำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำรำชกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย 
 

 
ด้ำนคุณธรรม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ต้องมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องวางตน ดังนี้  
1. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่ต้องไป ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ทําให้งานในหน้าที่เสียหาย  
2. ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการ 

ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
3. การใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องกระทํา ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ตาม

วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณ ี
4. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า

ส่วนราชการทราบโดยพลัน  
5. เมื่อมีการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องไม่ขัดขวาง ต้อง

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ 
      6. ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีทีสั่งราชการด้วยวาจาใน

เรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคําสั่ง เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
  ด้ำนจริยธรรม  

           ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งทีถู่กต้องและ
เป็นธรรม โดยต้องวางตน ดังนี้  

1. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมข้าราชการ    
พลเรือนในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของตน อาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการนั้น ต้องไม่กระทําการดังกล่าว หรือหากกําลังกระทําการดังกล่าว ต้องหยุดกระทําการ และส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นๆ ขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ จะกระทําการนั้นมิได้  

2. เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
มีหน้าที่ต้องรายงาน การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมทั้งพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม  

3. ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทน และไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการ ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารงตําแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทําให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เสียหาย  

4. ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่งมี
ลักษณะตาม ข้อ 2 (ด้านจริยธรรม) หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม ข้อ 2 ดังกล่าวผ่านตน ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการผู้นั้น มีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ใน
รายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่  และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยต้องวางตน ดังนี้ 
1. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว

มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นๆ หรือปฏิบ ัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะ
ความชอบหรือความชัง
 

2. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้อื่น เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  

3. ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความ เคลือบแคลงหรือสงสัย ให้
ข้าราชการผู้นั้นยุติดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา 
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  

4. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม จําเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ชาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 

  ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างจังหวัดระนอง ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดย

อาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยต้องวาง
ตน ดังนี้  

1. ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน 
ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

2. ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ  
3. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินกการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น

จะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

  ด้ำนกฎหมำย  
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง

ตรงไปตรงมา โดยต้องวางตน ดังนี้  
1. ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อ

สงสัยหรือมีข้อทักท้วง ว่าการกระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติ คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม 
พิจารณาและจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แล้ว  

2. ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดําเนินการใด ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทําการทักทวงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
           3. ไม่กระทําการที่เป็นการเลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนเพื่อประโยชน ตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว  

4. ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการ
เลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สิน  

5. เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องดําเนินการ
ที่จําเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว            



    
        กำรส่งเสริมค่ำนิยมในกำปฏิบัติรำชกำร  

                            ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
    

ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ 
เป็นคุณธรรมประจําใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือเพ่ือให้การปฏิบัติงานภาครัฐบังเกิดผลตามแนวทางของการ

บริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ 
1. กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้  
4. ไม่เลือกปฏิบัติ  
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
กล้ำยืนหยัดท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง (Moral Courage) 

- ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  
- เสียสละ  
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ 

 
ซื่อสัตย์และมีควำมรับผิดชอบ (Integrity and Responsibility) 

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  
- มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน องค์การ และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบ

ราชการ 
  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency and Accountability) 

- ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์การให้มีความโปร่งใส  
- มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้  
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

 
ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)  

- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง  
- ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ําใจ เมตตา เอ้ือเฟ้ือ 

 
 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน (Result Orientation)  

- ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงาน และส่วนรวม 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการในการใช้ทรัพยากรของตนเอง  
- เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 



   
แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
 
 
๑. ควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

เราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์และมั่งคงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อุทิศให้แก่ประชาชน
อันเป็นที่รัก มีศาสนาพุทธซึ่งเป็นที่พ่ึงทางใจ และมีธงชาติที่ป่าวประกาศถึงสัญชาติของเรา 
 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งท่ีดีงำมเพื่อส่วนรวม 

การที่เราเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราให้เข้ากับคนอ่ืนหรือทัศนคติไปในทางที่ดีนั้นจะทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
เข้าในแต่ละมุมมอง ซึ่งจะทําให้ข้อขัดแย้งและปัญหายุติลง 

 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์  

บุญคุณของบุพการีนั้นใหญ่หลวงนัก รวมถึงผู้ปกครอง และคุณครูบาอาจารย์ที่ให้การศึกษาตั้งแต่เล็กจนโต ซึ่ง
จะทําให้เราเติบใหญ่เป็นคนที่ดีในสังคม ดังนั้น เราควรตอบแทนบุญคุณของทุกท่าน โดยประพฤติตัวเป็นคนดี เช่น การ
เคารพหรืปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ มีความับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หม่ันศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม  

การดํารงชีวิตประจําวันนั้นจําเป็ต้องใช้ความรู้อยู่ตลอดเวลา  ณ ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นการใฝ่หาความรู้ เพ่ือให้ทันกับโลกภายนอกที่หมุนอยู่ตลอดเวลา จึงมีความสําคัญยิ่ง 
 
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม  

ประชาชนชาวไทยต้องภาคภูมิใจกับประเพณี ศิลปะอันงดงามและวัฒนธรรมดั้งเดิม ปัจจุบันวัฒนธรรม
ตะวันตกถาโถมเข้ามาและมีอิทธิพลครอบงํา ส่งผลทําให้ประเพณีอันงดงามนั้นถดถอยลง ด้วยเหตุนี้ เราควรที่จะเป็น
ต้นแบบในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ ไทย 

 
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 การที่เราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ การทําสิ่งต่างๆ ด้วยความหวังดี ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่
เราจะได้คือความสุข เพียงเล็กน้อยแต่เราก็จะได้มิตรสัมพันธ์ที่ดี 

 
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรง เป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

การเป็นประชาธิปไตยนั้นมาจากระบบการบริหารอํานาจรัฐ จากเสียงข้างมากของพลเมือง การตระหนัก  
และเข้าใจเกี่ยวกับหลักดังกล่าวจะทําให้สังคมเกิดความสงบสุข 

 
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่  

ทุกวันนี้เรามักจะเห็นผู้คนแตกแยก หรือไม่ให้ความเคารพกัน และกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่มีระเบียบใน
สังคมดังนั้นจุดเริ่มต้นจะต้องมาจากตัวเราการยึดมั่นในระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย และ เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ และสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นต้นแบบให้อีก เพ่ือที่จะทําให้สังคมไทยนั้นเจริญ 
 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

สติเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาเพ่ือที่จะได้ทําสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุด รวมถึงการคิดทบทวนให้
รอบคอบ และมีความมุง่มั่นตั้งใจในการทํางาน ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
๑๐. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำร
เมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด ี

การดํารงชีพเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาดั่ งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย โดยให้ยึดหลัก 3 ห่วง + 2 เงื่อนไข 
(พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี + ความรู้คุณธรรม) 

 
๑๑. มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจ หรือกิเลสควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลัก 
ของศำสนำ 

การมีร่างกายและจิตใจอันเข้มแข็งและแน่วแน่ ย่อมทําให้สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ รวมไปถึงการ
ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ย่อมทําให้บุคคลนั้นเป็นคนดี ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาไปสู่สังคมที่
น่าอยู ่

 
๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำ ผลประโยชน์ของตนเอง  

ในการดําเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นจะต้องยึดหลักผลประโยชน์ ของส่วนรวมเป็นสําคัญ มิใช่เพ่ือส่วนตนแต่เพียง
ผู้เดียว                                                        



    
คุณธรรม ๙ ประกำร ตำมพระรำชด ำรัส พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

 
๑. ควำมพำกเพียรอดทน  

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ความเพียรที่จํากัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกัน
มิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างความดีความเจริญให้เกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสลายไปอย่าง
หนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสําคัญแก่การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งอยู่
ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขที่บังเกิดขึ้น พร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะ 
สามารถรักษาความเป็นปรกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนา (พระราชดํารัส พระราชทานใน
วโรกาสเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์  ที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๓๙) 

 
๒. กำรเสริมสร้ำงคนดี  

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทําให้คนทุกเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความเป็น
ปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุม
คนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท พระราชทานในงานชุมนุมลูกเสือ แห่งชาติ ณ 
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒) 

 
๓. กำรรู้รักสำมัคคี  

สามัคคี ก็คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทาง เพ่ือที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน และทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน ไม่ทําลายงานของกันและกันมี
เรื่องอะไรให้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และทํางานก็ทําอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม (พระ
บรมราโชวาท พระราชทานในพิธีประดับยศ ตํารวจชั้นนายพล ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่  ๑๕ มกราคม 
๒๕๑๙) 
 
๔. กำรมีน้ ำใจ  

สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต
มิตรภาพ ร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่ (พระราชดํารัส พระราชทานเพ่ืออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของ
สโมสรไลออนล์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘) 
 
๕. กำรใฝ่ประหยัด 

ในการพัฒนาประเทศนั้น จําเป็นต้องทําตามลําดับชั้นเริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือ การมีกินมใีช้ของประชาชน
ก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง  แต่ถูกต้องตามหลักวิชา (พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2519) 

  
๖. ควำมซ่ือสัตย์สุจริต  

การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น นอกจากความรู้และความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นผู้
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบที่ควรสมเกียรติด้วย (พระบรมราโชวาท พระราชทานใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๙) 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗. เศรษฐกิจพอเพียง  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของข้นในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้ มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี
 
๘. กำรเรียงร้อยไมตรี  

ความพร้อมเพรียงกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ที่ทุกคนทุกฝ่าย สามารถบํารุงรักษาชาติให้มั่นคง เป็นอิสระยั่งยืนมา
ช้านาน คุณธรรมข้อนั้นคือ ไมตรี ความมีเมตตา หวังดี ให้กันและกัน ผู้ที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดในทางสร้างสรรค์คิด
เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน จะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากัน ความเข้าอกเข้าใจกัน จะทําอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วย
ความมุ่งเจริญต่อกัน  (พระราชดํารัส พระราชทานในวโรกาส เสด็จฯ ออกมหาเถรสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันต
สมาคม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒) 
 
๙. ควำมหวังดีมีเมตตำ 

พระพุทธศาสนา  ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีหลายนิกาย  แต่ก็ยึดหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้อย่างเดียวกัน คือ ถือว่า
ธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแต่เหตุ เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อสิ้นเหตุ ผลก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือเหตุและผล 
นอกจากนั้น ยังต่างถือว่าการแผ่เมตตา สงเคราะห์ อนุเคราะห์เกื้อหนุนกัน เป็นกรณียกิจสําคัญในการ จรรโลงความสงบ
สุขของชาวโลก ดังนั้นถ้าท่านทั้งปวงพร้อมกันปฏิบัติตัว  ปฏิบัติหน้าที่ ให้ตรงตามหลักธรรมทั้งปวง ด้วยความเมตตาเผื่อ
แผ่ แก่คนทุกคน ก็จะเป็นเครื่องชักนําให้คนทั้งหลายมีโอกาสพิจารณาความจริงตามเหตุผลมากยิ่งขึ้นและเกิดความสงบ
สุข ปกแผ่กว้างขวางยิ่งขึ้นไปในโลก (พระราชดํารัส พระราชทานเพ่ืออัญเชิญไปอ่านในงาน วันฉลอง ๒๕ ปี ขององค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ สํานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
              อทิธิบำท 4  กับกำรทำงำน 

   
1. ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานท่ีทําอยู่ 
2. วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน  
3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน  
4. วิมังสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทํา 

 
ฉันทะ : ควำมรักงำน-พอใจกับงำนที่ท ำอยู่  

อันดับแรกต้องสํารวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจเริ่มต้นง่าย ๆ 
ด้วยการตั้ง ตัวเอง ฉันทํางานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ทําอยู่ ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มี
เวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทําอยู่ 
 
วิริยะ : ขยันหม่ันเพียรกับงำนที่มี  

งานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความวิริยะจึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะนําคุณ
ไปสู่ความสําเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้น ที่สําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็
ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝน
ตนเอง ต่างหาก 

 
จิตตะ : เอำใจใส่รับผิดชอบกับงำนที่ท ำ  

จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบและความ
รับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการทํางานปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่างานที่
ตนเองต้องรับผิดชอบนั้นคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง 
ดังนั้น เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเร็จ
ได้
 
วิมังสำ : กำรพินิจพิเครำะห์และใช้ปัญญำตรวจสอบงำน  

 สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายนี้ วิมังสา แปลว่า การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่า 
ทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่
ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็ค่ังค้างและผิดพลาดจนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


