
กรอบแนวคดิคุณธรรม คานิยมหลักของขาราชการของสวนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา 

ปจจัยผลักดนั บริบทของสังคมและองคกร ประเด็นปญหาเชิงจริยธรรมในองคกร คุณธรรม/คานิยมหลักขององคกร หมายเหต ุ

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 มาตรา 279 กําหนดใหสวน

ราชการจัดทําประมวลจริยธรรมและ

มาตรฐานจริยธรรมของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 หมวดที่ 5 สวนที่ 3 มาตรา 

78(4) บัญญัตวิา พัฒนาระบบงาน

ภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่

ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุง

รูปแบบและวธิีการทํางาน เพื่อใหการ

บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสงเสริมให

หนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางใน

การปฏิบัติราชการ 

 

1. ตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ

ตลอดเวลาทุกวัน ถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. คาดหมายสภาวะอากาศที่จะเกิด 

ขึ้น(พยากรณอากาศ)ใหประชาชนได

ทราบลวงหนาอยางถูกตองแมนยํา 

3. เตือนภยัธรรมชาติที่จะเกดิขึ้นให

ประชาชนหลีกเลี่ยงและปองกันชีวิต

และทรัพยสินจากภยัเหลานัน้ไดทัน

เหตกุารณ 

4. เผยแพรและใหบริการขอมูล

สารสนเทศ ความรูดานอุตนุยิมวิทยา

แกประชาชนตลอดเวลา 

5. สังคมตองการใหเจาหนาที่ของ

กรมอุตุนิยมวทิยามีความซื่อสัตย และ

ซื่อตรงตออาชีพ ไมรับสินบน ไม

เลือกปฏิบัติในการปฏิบัติตามหนาที่ 

1. บุคลากรไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 

และไมซื่อตรงในการปฏิบัตหินาที่ 

2. บุคลากรไมทุมเท และเสียสละเวลาใน

การปฏิบัติงาน  

3. บุคลากรมีการทุจริต ประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติหนาที่ 

4. มีการใชระบบอุปถัมภ และพวกพองใน

การปฏิบัติราชการ และรวมกนักระทําการ

ใดๆ  

5. บุคลากรจํานวนมากมีปญหาเรื่อง

หนี้สิน 

6. มีปญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนไม

เหมาะสมกับการเปนขาราชการ เชน       

มีเรื่องชูสาว  

7. บุคลากรไมมีความสามัคคีแบงพรรค

แบงพวก 

- การยดึมั่นและยืนหยดัในสิ่งที่

ถูกตอง 

-  ความซื่อสัตยสุจริตและ

รับผิดชอบ 

-  การปฏิบัติหนาที่ดวยความ

โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

-  การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือก

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

-  การมุงผลสัมฤทธิ์ในงาน 

-  ความเปนบุคลากร และเปน

พลเมืองที่ดีขององคกรและ

ประเทศ 

-  การดํารงชีวติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ปจจัยผลักดนั บริบทของสังคมและองคกร ประเด็นปญหาเชิงจริยธรรมในองคกร คุณธรรม/คานิยมหลักขององคกร หมายเหต ุ

3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการประเทศ ขอ 3.3 

สรางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภบิาล เนน

การอํานวยความสะดวกแทนการกํากับ

ควบคุมและการทํางานรวมกบัหุนสวน

การพัฒนา โดยเนนการสรางภาค

ราชการและขาราชการใหทันสมัย 

โปรงใสและมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น 

รวมถึงการพัฒนาระบบราชการและ

ขาราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติราชการ 

4. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 5 วาดวยการ

รักษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78 

กําหนดใหสวนราชการกําหนดขอบังคับ

วาดวยจรรยาขาราชการ เพื่อให

สอดคลองกับลักษณะงานในสวน

ราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยา

วิชาชีพ 
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ปจจัยผลักดนั บริบทของสังคมและองคกร ประเด็นปญหาเชิงจริยธรรมในองคกร คุณธรรม/คานิยมหลักขององคกร หมายเหต ุ

5. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม  2551 ในขอ 8.1.6 

กําหนดใหมีการสรางมาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่

ของรัฐ 

6. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 กําหนดใหการบริหาร

บานเมืองตองเปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบไดและมีการประเมินผล

โดยที่ใหประชาชนมีสวนรวมมาก

ที่สุด 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



คุณธรรม/คานิยมที่จําเปนตองยึดถือและมาตรฐานพฤติกรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา 

                        คุณธรรม/คานิยมหลัก                                     ความหมาย                              มาตรฐานพฤติกรรม 

การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ประกอบดวย 

องคประกอบยอยคือ 

-  จิตสาธารณะ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวม 

-  รักษาสัญญา 

-  ความกลาหาญทางจริยธรรมการจัดการกบั 

    ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ 

    สวนรวม 

 

การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการที่กลาตานทานกับ

อิทธิพล หรือผลประโยชนทั้งที่มาจากภายในหนวยงาน

เอง หรือจากภายนอก ที่จะทําใหขาราชการผูนั้นปฏิบัติ

ไมถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑ หรือหลักจรรยาบรรณ

วิชาชีพของตน กลาที่จะพูดและกระทําเพือ่รักษาผล 

ประโยชนของสวนรวม เมื่อพบเห็นการกระทําที่ไม

ถูกตอง และพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณที่เสี่ยง

ตอการกระทําผิด ซึ่งรวมถึงการหาความชวยเหลือจากผู

มีอํานาจมากกวาเพื่อปองกนัไมใหเกิดสถานการณที่    

ไมถูกตองขึ้น 

-  ตัดสินใจและกระทําการใดๆ  บนพื้นฐานของหลักการ 

กฎหมาย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรมโดยยึดเหตุผลของ

สาธารณะ ประเทศชาติ และมนุษยธรรม 

- ภาคภมูิใจในความเปนขาราชการ ธํารงศักดิ์ศรีดวย

ความถูกตอง ชอบธรรม อุทิศแรงกายและแรงใจผลักดนั

ภารกิจหลักของตนและหนวยงานใหบรรลุผลเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชาติและสังคมไทย 

- ปฏิบัติตามพันธะสัญญา มีสัจจะและไมสัญญาใด ๆ กับ

ผูรับบริการโดยมุงผลประโยชนสวนตน เกยีรติยศ หรือ

ความกาวหนาของตน 

- ปฏิบัติหนาที่ถูกตองตามภารกิจหนาที่อยางชอบธรรม 

ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชนสวนตน 

- ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ถูก

กฎหมาย กฎเกณฑ เหตุผลอันชอบธรรม และกลา

คัดคานคําสั่งที่ไมชอบธรรม 

-  ดําเนนิการปกปองผลประโยชนของชาติและคุณความ

ดีของสาธารณะ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของ

ประชาชน 

-  เปดเผยการหลอกลวง คอรรัปชั่น กระทําผิดในการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
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ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ ประกอบดวย 

องคประกอบยอยคือ 

-  ซื่อสัตย สุจริต 

-  รับผิดชอบ 

 

การที่ขาราชการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถดวย

การทุมเทกําลังกาย สติปญญา และเวลาใหแกทาง

ราชการ ปฏิบัติงานไดสําเร็จตรงตามกําหนดเวลา และ

ตรงตามการนดัหมาย มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน

ที่บางครั้งอาจตองปฏิบัตินอกเหนือจากหนาที่หรือเวลา

ราชการ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนของทางราชการหรือ

ประชาชน ไมนําทรัพยากรของทางราชการมาใชเปน

ของสวนตัว และแสดงพฤตกิรรมที่คงไวซึ่งเกียรติของ

ขาราชการ โดยไมโอนออนตอความทุจริตหรือผูมี

อิทธิพล 

- ใชดุลยพินิจตามที่อางในกฎหมาย ในการตัดสินใจ

กระทําหรือไมกระทําดวยความสุจริตใจ สอดคลองกับ

เจตนาของกฎขอบังคับ 

- บริการประชาชน หนวยงานของรัฐ และรัฐบาลอยาง

จริงใจ ซื่อสัตยและยุติธรรม 

- ใหคําปรึกษาแนะนําผูอื่นดวยความซื่อสัตย 

ตรงไปตรงมา และใหขอมูลรายละเอียดที่สมบูรณ

เกี่ยวของกับการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาล 

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงตรงและ

เที่ยงธรรม 

- ไมใชเวลาราชการเพื่อไปทํางานภายนอกให

ผลประโยชนกับตนเองและครอบครัว 

-  ตองปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนอยางเต็ม

ความสามารถ 

- เสียสละผลประโยชนสวนตน เพื่อผลประโยชนของ

สวนรวมและประเทศชาติ 

- รับผิดชอบและมีความยุติธรรมในการตัดสินใจ

ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

- รับผิดชอบปฏิบัติงานของตนเองใหเสร็จสมบูรณตาม

กําหนด 

- รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตน

ไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล และชอบธรรม(กลายอมรับผลดี

และผลเสียที่เกิดจากการกระทําของตนเอง) 
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  - ใหอภัยตอความผิดพลาดของตนเอง และความ

ผิดพลาดของผูเกี่ยวของ พรอมรับการตรวจสอบ และ

แกไขปญหาใหลุลวงอยางสุจริต 

การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได ประกอบดวย องคประกอบยอยคือ 

-  ความโปรงใส  เปดเผย 

-  การพรอมรับการตรวจสอบ 

 

การที่ขาราชการปฏิบัติงานอยางมีแผนการดําเนินงาน 

ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน มีการตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน สามารถอธิบายไดในสิ่งที่ตน

ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ในการทํางานเก็บหลักฐานไว

พรอมเพื่อรับการตรวจสอบ ผูที่มีหนาที่จัดหาขอมูล มี

การจัดหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อประโยชนตอการ

ทํางาน และประกอบการตัดสินใจอยางยุตธิรรม และมี

การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบงายตอการตรวจสอบ 

อํานวยความสะดวกตอผูมาตรวจสอบ ทั้งจากหนวยงาน

ภายใน หนวยงานภายนอกและจากประชาชน  มีการ

ดําเนินการเพื่อใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลของ

หนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ

รองเรียนได 

- ขาราชการตองเปดเผย ดําเนินการอยางมีเหตุผลเปน

ขั้นตอน สามารถแจงลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติใหผูติดตอ

ทราบ เมื่อสามารถติดตามความรับผิดชอบไดและ

หลีกเลี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน 

- จัดหาขอมูลขาวสารและคําแนะนําโดยมีหลักฐานอยาง

เที่ยงตรง เพื่อนําเสนอทางเลือกในการตัดสินใจ 

- เปดเผยขอมูลขาวสารแกผูรองขอตามขั้นตอนที่กําหนด 

ขององคกรและในขอบเตกฎหมายที่กําหนด 

- ปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนงาน และคําแนะนํา

เกี่ยวกับหนาที่ 

- ดําเนนิการใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสาร

ของหนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ดวย

ความถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว 

-ไมเปดเผยขอมูลขาวสารของทางการที่เปนความลับหรือ

โดยไมมีอํานาจหนาที่หรือที่ไมถูกตองเพื่อเอื้อประโยชน

ตอตนเองผูอื่นหรือเปนภยัตอประชาชนและประเทศ 

- ตองพรอมใหฝายตาง ๆ เขามาตรวจสอบไดทุกเวลา 

และพรอมรับผิด เพื่อดํารงไวซึ่งความไววางใจและความ

มั่นคงของสาธารณชน 
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  - เก็บหลักฐานทุกอยางไวหรือทําเปนบันทึกการ

ตัดสินใจตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่องายแกการ

ตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชน 

- ชี้แจงและใหเหตุผลที่เหมาะสมตอผูรับบริการ กรณีที่

ไมสามารถปฏิบัติหรือกระทําตามคําขอได 

- เปดเผยหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน หรือขอมูล

การปฏิบัติงานใหผูเกีย่วของไดรับทราบตามความ

เหมาะสมอยางทั่วถึง และงายตอการเขาถึงขอมูล เพื่อให

ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ

ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 

การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

ประกอบดวย 

องคประกอบยอยคือ 

-  ความยตุิธรรม 

-  ความเสมอภาค 

-  ความเปนกลาง 

-  การปฏิเสธระบบอุปถัมภ 

การที่ขาราชการปฏิบัติหนาที่หรือใหบริการแกผูมารับ

บริการอยางเทาเทียมกนั โดยไมแบงแยกวาเปน

ขาราชการหรือคนทั่วไป ไมแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับความรูและความใกลชิด 

ใหบริการดวยความสะดวก ถูกตองรวดเร็ว ทันกับ

สถานการณ อยางมีน้ําใจ เมตตากรุณา และเอื้อเฟอ กรณี

มีเหตุจําเปนหรือเหตุฉุกเฉินที่ตองบริการใหผูใดกอน ก็

สามารถที่จะอธิบายเหตุผลใหผูรับบริการคนอื่นทราบ

ทั่วกัน 

- ทําสิ่งที่รับผิดชอบใหสําเร็จดวยความเที่ยงตรงและ

ยุติธรรม 

- ปฏิบัติตอคนทั่วไป อยางมีเหตุผล สุภาพ เทาเทียมกนั 

-  ปฏิบัติตอแตละบุคคลดวยความยุติธรรม เสมอภาคไม

อคติ ลําเอียงดวยปจจัยดานความแตกตาง หลากหลาย

เรื่อง อาทิเชน จุดยนืทางการเมือง ศาสนา  เชื้อชาติ เพศ 

และวัฒนธรรม 

- ปฏิบัติงานเพื่อใหบริการของรัฐมีประสิทธิผล 

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงาย สะดวก รวดเร็ว 

- ใชหลักการบริการอยางเสมอตนเสมอปลาย ใน

ขณะเดียวกนัใหความสําคัญตอเหตุการณแตละ

สถานการณดวย 

- ปฏิบัติหนาที่ตามหลักความสุภาพ มีน้ําใจ เอื้ออาทร 
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  ตอประชาชน เจาหนาที่ในหนวยงานของตนและ

หนวยงานอื่น 

- รักษาความเปนกลางทางการเมือง เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับรัฐบาลทั้งปจจุบันและอนาคต 

- ทําหนาที่ขององคกรใหเสร็จสมบูรณ โดยไมมี

ผลกระทบจากความเชื่อสวนตัว 

- หากรูสึกวาการปฏิบัติตามคําสั่งที่ถูกตองตามกฎหมาย

ของฝายบริหารหรือรัฐบาลขัดกับความเชื่อสวนบุคคล

อยางรุนแรง ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา เพื่อหาแนว

ทางแกไข เพื่อไมตองกระทําการใดที่อาจกอผลเสียหาย

หรือเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจสงผลรายตอความเชื่อถือของ

สาธารณะตอราชการและหนวยงานในการปฏิบัติตาม

หนาที่ดวยความเปนกลาง 

- ปฏิบัติตามขอหามที่กําหนดไวสําหรับการทํากิจกรรม

ทางการเมือง 

- ตัดสินใจใหทันเวลา ซึ่งเกดิผลตอผูมีสวนไดเสียอยาง

เปนธรรม 

- ตอตานการคุกคามหรือใชอิทธิพลทุกรูปแบบ 

- ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และหรือไมใช

อํานาจที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมของบุคคลอื่นในการ

ทํางานและการดํารงชีวิตสวนตน 

- ไมปฏิบัติงานราชการที่สมาชิกในครอบครัว เพื่อน  
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  บุคคล ใกลชิด มีผลประโยชนเกี่ยวของ 

- ไมกระทําการใดเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือก

ปฏิบัติตอบางบุคคลอยางไมยุติธรรม หรือเพื่อ

ผลประโยชนบางอยาง 

- ตองทํางานดวยความเที่ยงธรรมและตะตองไมใหสิทธิ

พิเศษแกภาคเอกชน  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เปนกรณี

พิเศษ  

- หลีกเลี่ยงความพอใจสวนตนหรือเลือกปฏิบัติในการ

กําหนดและปฏิบัติตามนโยบาย 

- ยึดหลักความยุติธรรมตามที่สังคมคาดหวงัในการ

ปฏิบัติงาน 

การมุงผลสัมฤทธิ์ในงาน ประกอบดวย 

องคประกอบยอยคือ 

-  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

-  การพัฒนางานและทีมงาน 

-  การพัฒนาตนเอง 

 

การปฏิบัติงานของขาราชการที่มุงใหเกดิความสําเร็จใน

งานโดยคํานึงถึงผลลัพธของงานเปนหลัก ซึ่งแสดงออก

โดยการตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งเปาหมายใหญ

และแยกออกเปนเปาหมายยอย มีการจัดสภาพที่จะเอื้อ

ตอความสําเร็จในงาน และขจัดสภาพที่ขัดขวางการ

ทํางานใหสําเร็จ รวมถึงการฟนฝาอุปสรรคทุกอยางที่

ขวางกั้น ปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยใชทรัพยากร

อยางประหยัดแลคุมคา ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ วธิีการและเวลา มีการประเมิน 

 

- ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ใสใจระมัดระวัง ถูกตอง 

รักษาผลประโยชนสาธารณะอยางเต็มความสามารถ 

- ใชทักษะและสมรรถนะอยางเต็มที่ ในการทํางานที่

รับผิดชอบอยางมืออาชีพ ไดผลลัพธตามเปาหมาย  

- ปฏิบัติงานโดยใชกลยุทธปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น

และใชงบประมาณอยางซื่อสัตย ประหยัด คุมคา 

- ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย โดยใชวิธีการ

กระบวนการที่ถูกตองเปนธรรม 
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ติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะ และมีการปรับปรุงงาน

ที่ทําและกระบวนการทํางานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ในที่สุดสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย 

- ปฏิบัติงานและพัฒนางานเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ

ดีกวาเดิม และมีมาตรฐานสูง 

- ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจน 

กฎเกณฑที่ไมชอบธรรม เปนอุปสรรคตอการใหบริการ 

ประชาชน 

- ถือเปนภารกจิในการสรางสรรคสิ่งใหมที่มีคุณภาพ

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

- รวมพลังสามัคคีในการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจให

บรรลุผลเปนประโยชนตอสวนรวม 

- สรางแนวทาง/วิธีการที่สนบัสนุนพฤติกรรมจริยธรรม

ในการทํางาน ใหมีผลในทางปฏิบัติ 

- สนับสนุนผูรวมงานตองานที่มีสวนรวม และเคารพใน

ลิขสิทธิ์ของผลงานผูอื่น 

- ใฝใจและถือเปนหนาที่ที่ตองเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเอง 

- นําความรูความเชี่ยวชาญไปใชพัฒนา สรางสรรคงาน

ของสวนรวม 

- ตระหนักในความสําคัญของการใฝรู เล็งเห็นประโยชน 

ของความรูหรือวิทยาการใหม ๆ ที่มีตอการปฏิบัติงาน

ในอนาคต 
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ความเปนบุคลากร และเปนพลเมืองที่ดีขององคกรและ

ประเทศ ประกอบดวยองคประกอบยอยคือ 

-  คิดดี ทําดี  

-  ครองตน  ครองคน 

- รูจักใชสิทธิและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน 

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคกรและ 

   ประเทศชาติ 

- เห็นแกประโยชนสวนรวม 

- มีความซื่อสัตยสุจริต 

- สงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมด ี

  ไมใหมีอํานาจ 

- รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพในมติของเสียง 

   สวนมาก 

การเปนประชาชนชั้นดี กระทําพฤติกรรมที่มีผลทําให

เกิดประโยชนและความสงบสุขแกสวนรวม รวมทั้ง

สงเสริมใหบุคคลอื่นเปนพลเมืองดี ไดแก การเคารพ

ประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎกติกาและ

กฎหมายของสังคม เคารพศักดิ์ศรีของมนษุยและคุณคา

ของมนุษย กระทําเพื่อสวนรวมและประเทศชาติ มี

ลักษณะชาตินยิม 

- ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ของ

สังคมไทย รวมทั้งหลักจรรยาขาราชการเหนือประโยชน

สวนตน  

- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ของทางราชการใน

อันที่จะใหโอกาสแกประชาชนไทยอยางเทาเทียมกนั 

- เขาใจและประยุกตใชกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับบทบาทดานวิชาชีพของตนอยางถูกตองตาม

เจตนารมณของกฎหมาย  

- หลีกเลี่ยงการกระทําหนาที่ ที่สอไปในทางละเมิด

กฎหมาย หรือมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรยาขาราชการ  

- ไมประพฤตใินสิ่งที่รูวาผิดกฎหมาย ไมเหมาะสม หรือ

ขาดจริยธรรม หรือกระทําในสิ่งที่นอกเหนอือํานาจ 

- แจงความสงสัยเกี่ยวกับขอกฎหมายในการปฏิบัติ

หนาที่แกผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนําตาม

กฎหมาย  

- ตองเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ

ตน บุคคลอื่น อยางเทาเทียมกัน และตอตานการคุกคาม

ทุกรูปแบบ 

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความเอื้ออาทร เมตตา ยตุิธรรม 

- เคารพและรักษาขอมูลตามสิทธิของประชาชน 

- เคารพตอความเชื่อคานิยมของบุคคลและเพื่อนรวมงาน 
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  - สรางความมั่นใจแกประชาชนวาจะไดรับการปฏิบัติ

ดวยความนับถือ 

- ตองปฏิบัติตนอยางมีมารยาทตลอดเวลา อดทนตอ

ความคิดเหน็ พฤติกรรมของประชาชน และไมใชอํานาจ

อยางไมชอบธรรม ปฏิบัติเรียบงายภายใตกฎหมาย  

- ยึดมั่นในหลักการบริหารจดัการที่ดี และปฏิบัติโดย

สนับสนุนตอสิทธิ เกียรติและความเปนอยูที่ดีของผูอื่น 

- พิทักษรักษาความปลอดภยัของสิ่งแวดลอมทั้งที่มีชีวิต

และไมมีชีวิตที่เปนทรัพยสินสาธารณะ และพัฒนาใหคง

อยูเปนประโยชนที่ยั่งยนืถาวรของประชาชนและ

ประเทศ 

- เคารพสิทธิ เสรีภาพในการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตรักษาสม 

ดุลของธรรมชาติเพื่อใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขและมีปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตอยางถาวร 

- ใชทรัพยากรอยางประหยัด และตอตานการทําลาย

ทรัพยากรของชาติ ซึ่งจะนํามาสูภัยพิบัติของประชาชน

และประเทศ 
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การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวยองคประกอบยอยคือ 

-  ดํารงชีวิตใหเหมาะสมตามสถานภาพ 

-  การดําเนินไปในทางสายกลาง 

-  มีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

-  มีความสํานกึในคุณธรรมเปนองคกํากับควบคูไปกับ 

   การใชความรู 

-  คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ 

    สรางภูมิคุมกันในตัว 

-  คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกดิจากกระทําอยางรอบคอบ 

 

 

การดําเนนิชีวติโดยยดึหลัก “ความพอเพยีง” ซึ่ง

ประกอบดวย 3 องคประกอบที่สัมพันธกันคือ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกนัที่ดีในตัวและ

องคประกอบทั้ง 3 จะเกิดขึ้นไดดวยเงื่อนไขคุณธรรม 

เงื่อนไขการดํารงชีวิตดวยความขยัน อดทนมีสติ และ

ปญญา รวมทั้งเงื่อนไขความรู 

- พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 

ประหยดั ไมฟุมเฟอยเกินศักยภาพของตน  

- ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเอาเปรียบ

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

- ชวยเหลือเกือ้กูล เอื้อเฟอเผื่อแผแกบุคคล 

- ดํารงชีวิตโดยการยดึคานิยมพึ่งตนเอง 

-พิจารณาหรือตัดสินใจอยางมีเหตุผลโดยใชความเปน

กลาง เปนธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคติ สอดคลองกับ

สถานการณจริง และบริบททางสังคม 

- แกไขปญหาชีวิตโดยยึดหลักอริยสัจ 4 

- ประหยัด อดออม มัธยัสถ  

- ดํารงชีวิตโดยมีเปาหมายการวางแผน ดําเนินการไปสู 

เปาหมายดวยความรอบคอบ อดทน พยายามเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จ  

- ประพฤติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ของ

สังคมไทยเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมความเปนไทยในการ

ดํารงอยูอยางยัง่ยืน 

- รับรูความสามารถของตน มองโลกในแงดี สามัคคีกลม

เกลียวกับบุคคลอื่นเพื่อสรางสังคมใหเขมแข็ง 

- เผชิญปญหาอยางรูเทาทัน เขมแข็งและควบคุมอารมณ 

จัดการกับปญหา ดวยกลวิธีที่เหมาะสม  

- ใชขอมูลตาง ๆ ในการพิจารณาคาดการณผลที่เกิดจาก 
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  การกระทําของตนและรับผิดชอบผลการกระทําของ

ตนเอง 

- พัฒนาการ ตระหนกั รูตนเอง การมีสติสัมปชัญญะ เพือ่

การตัดสินใจ ในการดํารงความสัมพันธกบัผูอื่นอยางถูก

กาลเทศะ  

- พัฒนาตนเอง เรียนรูสิ่งตาง ๆ เพื่อประโยชนในการ

ทํางานและดํารงชีวิตอยางตอเนื่อง 

- ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น  

- พิทักษประโยชนของสาธารณะ รวมกิจกรรมของ

ชุมชน เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

 

 


