
 
 
 
 

จุลสารความรู้เกี่ยวกับวินยัข้าราชการ 
และข่าวกฎหมายใกล้ตัว 

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ 
************************ 

 

หนังสือหลักราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ และพิมพพ์ระราชทาน
แจกข้าราชการ ในการพระราชพิธีตรุษสงกรานต์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

 

      

     หลักราชการ ๑๐ ประการ 
 
 

   ๑. ความสามารถ        
 

ค ำว่ำสำมำรถควรจะแปลเสียให้กว้ำงทีเดียวว่ำ 
“อำจจะท ำกำรงำนให้เปนผลส ำเร็จได้ยิ่งกว่ำผู้ที่มีโอกำศ
เท่ำๆกัน ” เช่น ต่ำงว่ำคน ๒ คน ได้เรียนหนังสือโรงเรียน
เดียวกัน สอบไล่ได้ปำนๆกันได้ไปยุโรปด้วยกัน เรียน
เท่ำๆกันอีกและกลับพร้อมกัน  
เข้ำรับรำชกำรพร้อมกัน 
ในน่ำที่คล้ำยๆกัน 
แต่คร้ันเมื่อท ำงำนแล้ว 
คน ๑ รู้จักใช้วิชำของตนให้เหมำะแก่ 
กำละเทศะและสมเหตุสมผล อีกคน ๑ ต้องคอยให้นำยชี้
หนทำงให้ท ำก่อนจึงท ำ 

 

-๒- 
 
  ๒. ความเพียร   
         

ค ำว่ำเพียรแปลว่ำ “ กล้ำหำญไม่ย่อท้อต่อควำม
ยำกและบำกบั่น เพื่อจะข้ำมควำมขัดข้องให้จงได้ โดยใช้ 
ควำมอุตสำหวิริยภำพมิได้ลดหย่อน ”  

 
   ๓. ความไหวพริบ 

 

คว ำม ไหวพริ บ
แปลว่ำ “รู้จักสังเกตเห็น
โดยไม่ต้องมีใครเตือน 
ว่ำ เมื่อมี เหตุ เช่นนั้นๆ 
จะต้องปฏิบัติกำรอย่ำง

นั้นๆ เพื่อใ ห้บังเกิดผลดี
ที่สุดแก่กิจกำรทั่วไป และรีบท ำกำรอันเห็นควรนั้นโดย
ฉับพลันทันท่วงที”  
 

           ๔. ความรู้เท่าถึงการ 
 

แปลว่ำ “ รู้จักปฏิบัติกิจกำรให้เหมำะด้วยประกำร
ทั้งปวง ” ที่จะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต้องเปนผู้ที่รู้จักเลือกว่ำ จะ
ปฏิบั ติ ก ำ รอย่ ำ ง ไ รจึ ง จะ เหมำะแก่ เ วล ำและที่ ใ ห้
สมเหตุสมผลจึงจะเป็นประโยชน์ดีที่สุด  

 

 

   ๕. ความซื่อตรงต่อน่าที่ 
  

ถ้ำจะตอบให้ดีที่สุดควรตอบว่ำ “ ควำมซื่อตรงต่อ 
 

-๓- 
 

น่ำที่ คือตั้งใจกระท ำกิจกำรซึ่งได้รับมอบให้เป็นน่ำที่ของตน
นั้นโดยซื่อสัตย์สุจริต ใช้ควำมอุตสำหวิริยภำพเต็มสติก ำลัง
ของตน ด้วยควำมมุ่งหมำยใหกิจกำรนั้นๆบรรลุถึงซึ่ง
ควำมส ำเร็จโดยอำกำรอันงดงำมที่สุดที่จะพึงมีหนทำงจัดไป
ได้ ” 
 
 

๖. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป  
 

  รักษำตนให้เปนคนควรเขำ 
               ทั้งหลำยจะเชื่อถือได้ โดย  
             รักษำวำจำสัตย์ พูดอะไรเปน 
             นั่น ไม่เหียนหันเปลี่ยนแปลง 

       ค ำพูดไปเพื่อควำมสดวก 
เฉภำะครั้ง ๑ ครำว ๑ ไม่คิดเอำเปรียบใคร โดยอำกำรอัน
เขำจะขันแข่งไม่ได้ ไม่ยกตนข่มท่ำน ไม่หำดีใส่ตัวหำชั่วใส่
เขำ เม่ือผู้ใดมีไมตรีต่อก็ตอบแทนด้วยไมตรีโดยสม่ ำเสมอ 
 
 
 ๗. ความรู้จักนิสัยคน         ถ้ำเปนผู้น้อย เปงน่ำที่จะต้อง 
 

ศึกษำและสังเกตให้รู้นิสัยของผู้ใหญ่ซึ่งเปนผู้บังคับบัญชำ
ของตน ต้องรู้ควำมคิดควำมเห็นเปนอย่ำงไร ชอบท ำกำร 
งำนอย่ำงไร ชอบหรือชังอะไร เมื่อทรำบแล้วก็อำจที่จะวำง 
                                       ควำมประพฤติและทำง 

     กำรงำนของตนเองให้ต้อง 
     ตำมอัธยำไศรยของผู้ใหญ ่



        -๔- 
 

นั้นได้  
ถ้ำตนเปนผู้ใหญ่ มีน่ำที่ เปนผู้บังคับบัญชำคน

มำกๆ กำรรู้จักนิสัยคน ก็ยิ่งเปนกำรจ ำเปนยิ่งขึ้น เพรำะ
คนเรำไม่ใช่ฝูงแพะฝูงแกะ ซึ่งจะต้อนไปได้ โดยใช้ร้อง 
“ฮุยๆ” หรือเอำไม้ไล่ตี บำงคนก็ชอบขู่ บำงคนก็ชอบปลอบ 
เพรำะฉนั้นจะใช้แต่ขู่อย่ำงเดียวหรือยออย่ำงเดียวหำได้ไม่ 
 
 
 
 
       

       
        ๘. ความรู้จักผ่อนผัน 
 

 

คนโดยมำกที่มีน่ำที่บังคับบัญชำคน ทั้งฝ่ำย
ทหำรและพลเรือนมักเข้ำใจค ำว่ำผ่อนผันนี้ผิดกันอยู่
เปน ๒ จ ำพวก คือ 

จ ำพวก ๑ เหนว่ำกำรผ่อนผันเปนสิ่งซึ่งจะท ำ
ให้เสียระเบียบกำรทำงไป จึ่งไม่ยอมผ่อนผันเลย และ
แปลค ำผ่อนผันว่ำ “เหลวไหล”เสียทีเดียว 

 อีกจ ำพวก ๑ เห็น
ว่ำกำรใดๆทั้ งปวงควรจะ
คิดถึงควำมสดวกแก่ตัวเอง 
และบุคคลในบังคับบัญชำ
ของตนเปนที่ตั้ง จึ่งยอมผ่อน 

-๕- 
 
ผันไปเสียทุกอย่ำงจนเสียทั้งวินัยทั้งแบบแผนและหลัก
ของกำรทีเดียวก็มี ทั้ง ๒ จ ำพวกนี้ เข้ำใจผิดทั้ง ๒ 
จ ำพวก 
    

   ๙. ความมีหลักฐาน 
 

๑. มีบ้ำนเปนส ำนักม่ันคง 
        

๒. มีครอบครัวอันมั่นคง 

       

๓. ตั้งตนไว้ในที่ชอบ 

 

   
   ๑๐. ความจงรักภักดี 
 

แปลว่า “ ความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แห่ง
ท่าน” คือถึงแม้ว่าตนจะต้องได้รับความเดือดร้อนร าคาญ 
ตกระก าล าบาก หรือจนถึงต้องสิ้นชีวิตเปนที่สุด ก็ยอมได้
ทั้งสิ้น เพื่อมุ่งประโยชน์อันแท้จริงให้มีแก่ชาติ ศาสนา และ
พระมหากระษัตริย์  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

* ตัวสะกดการันย์ในการจัดท าครั้งนี้รักษาตามต้นฉบับที่ตีพิมพ์ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

 

-๖-  
 

   กฎหมายใกล้ตัว 
   

เมื่อถึงเทศกาล หลายคนคงได้มีโอกาสได้พบปะ
สังสรรค์กับญาติพี่น้อง หลายคนคงหนีไม่พ้นที่ต้องดื่มเหล้า
ดื่มสุรา การดื่มเหล้าดื่มสุรานั้น ดื่มได้ เมาได้ แต่ต้องไม่   

ประพฤติวุ่นวาย หรือ
ครองสติไม่ได้ขณะอยู่
ในถนนสาธารณะ หรือ
สาธารณสถาน เพราะ
ส าหรับความผิดฐานมนึ
เ ม า สุ ร า นั้ น  เ ป็ น
ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 

๓๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๙๐/๒๕๔๔ 
นายเป๋เมาสุราส่งเสียงดัง เดินเตะเก้าอ้ีและพูดจา

ระรานเจ้าพนักงานต ารวจ ทั้งขณะที่อยู่ในร้านอาหารและ
ขณะเดินกลับออกจากร้าน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๘ ต ารวจทั้งสามจึงมีอ านาจ
จับกุมนายเป๋ นายเป๋ดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมให้จับกุมโดยดี จึง
เป็นมูลความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ อีกด้วย 

 

         ********************* 
ผู้รวบรวม  พิมวดี  กิจพิทยาฤทธ์ิ  นิติกร 
จัดท าโดย  งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 
    



 
 


