
คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำร 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำร คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการ

บริหารงานทุกระดับ  ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ  และผู้บริหารระดับต้น  ระดับกลาง  หรือ

ระดับสูง  ให้ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  โดยกำรปกครองและบริหำรท่ีดี (Good  

Governance) 

  การปกครองและบริหารท่ีดี  ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น  ผู้บริหารงานต้องมี 

“ประมุขศิลป์” คือ คุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำท่ีดี (Good  Leadership)  อันเป็น

คุณสมบัติท่ีดีท่ีส ำคัญ  ของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร  ลงมำถึงหัวหน้ำงำนทุกระดับให้สำมำรถ

ปกครอง  และบริหำรองค์กรท่ีตนรับผิดชอบ  ให้ด ำเนินไปถึงควำม ส ำเร็จอย่ำงได้ผลดี  

มีประสิทธิภำพสูง  และให้ถึงควำมเจริญ รุ่งเรือง และสันติสุข  อย่ำงม่ันคง 

  คุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำท่ีดีนั้น  เป็นท้ังศำสตร์ (Science)  และศิลป์ 

(Arts)  กล่าวคือ สำมำรถ ศึกษำวิเครำะห์วิจัยข้อมูลอย่ำงมีระบบ (Systematic Study)  

จำกพฤติกรรมและวิธีกำรปกครองกำรบริหำร องค์กรให้ส ำเร็จด้วยดี  มีประสิทธิภำพ

สูงมำแล้ว  ประมวลข้ึนเป็นหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory)  ตำมวิธีกำรทำง วิทยำศำสตร์ 

(Scientific Method)  ส ำหรับใช้เป็นแนวทำง กำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร  ให้

เกิด ประโยชน์แก่กำรปกครองกำรบริหำรท่ีดี  (Good  Governance) กล่าวคือ ให้

บรรลุผลส ำเร็จด้วยดมีีประสิทธิ ภำพสูงได้  เพราะเหตุนั้น  ประมุขศิลป์  คือ คุณลักษณะ

ควำมเป็นผู้น ำท่ีดี  จึ่งชื่อว่า เป็นศำสตร์ (Science) 

  นอกจากนี้  คุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำท่ีดีนั้น  ยังเกิดจำกกำรท่ีบุคคลได้

เคยศึกษำ หำควำมรู้  ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย  และเคยปฏิบัติพัฒนำสภำวะควำมเป็น

ผู้น ำท่ีดี  มำแต่ปำงก่อน  คือ แต่อดีตกำล  จน หล่อหลอมบุคลิกภำพและสภำวะควำม

เป็นผู้น ำท่ีดี ปลูกฝัง เพ่ิมพูน อยู่ใน จิตสันดำนยิ่งขึ้นต่อๆ มำจนถึงปัจจุบัน  ประมุขศิลป์ 

คือ คุณลักษณะของควำมเป็นผู้น ำท่ีดีเช่นนี้  ชื่อว่า เป็นศิลป์ (Arts)  ซ่ึงก็คือ “บุญ

บำรมี” นั้นเอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำร นั้น  ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คอื 

 ๑. หลักกำรครองตน 

 ๒. หลักกำรครองงำน 

 ๓. หลักกำรครองคน 

 ๔. หลักธรรมำภบิำล 

หลักกำรครองตน 

 หลักกำรครองตน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี ้

 ๑. เป็นผู้มบีุคลิกภำพที่ดี  คอื เป็นผู้มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจติท่ีดี 

 ๑.๑ มีสุขภำพกำยท่ีดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีท่วงท่ากิริยา รวมท้ัง

การแต่งกาย ท่ีสุภาพ เรียบร้อย ดีงาม สะอาด และดูสงา่งามสมฐานะ 

 ๑.๒ มีสุขภำพจิตท่ีดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอท่ีงาม เป็นคนดี มีศีลธรรม 

ได้แก ่ศรัทธำ ศีล สุตะ จำคะ วิรยิะ สติ สมำธิ และปัญญำ 

  ผู้มีศรัทธำ หมายถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธาบุคคล  และข้อปฏิบัติท่ีควรศรัทธา  

ไมลุ่่มหลง งมงายในท่ีตั้งแห่งความลุ่มหลง 

  ผู้มีศีล คอื ผูท่ี้รู้จักส ารวมระวัง  ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทาง

วาจา  ให้เรียบร้อย ดีงาม  ไมป่ระพฤติเบียดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น 

  ผู้มีสุตะ คอื ผูไ้ด้เรียนรู้ทางวิชาการ  และได้ศึกษาคน้คว้าในวิชาชพีดี 

  ผู้มีจำคะ คอื เป็นผู้มีจติใจกว้างขวาง  ไมค่ับแคบ  รู้จักเสียสละ 

  ผู้มีวิรยิะ คอื ผูข้ยันหมั่นเพยีร  ในการประกอบกิจการงานงานอาชพี  และ/

หรือในหน้าท่ี รับผิดชอบ 

  ผู้มีสติ คอื ผูรู้้จัก ยับย้ัง ชั่งใจ  รู้จักคดิไตร่ตรองให้รอบคอบ  ก่อนคดิ พูด 

ท า 

  ผู้มีสมำธิ คอื ผูมี้จติใจตั้งม่ัน  ขม่กิเลสนวิรณ์ 

  ผู้มีปัญญำ คอื ผูมี้ปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ  ทางเสื่อมแห่งชวิีต  

ตามท่ีเป็นจริง 
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 ๒. ผู้มกัีลยำณมิตตธรรม คอื ผูมี้คุณธรรมของมิตรท่ีดี ๗ ประการ คอื 

 ๑) เป็นผู้น่ำรัก (ปิโย) คอื เป็นผู้มีจติใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 

 ๒) เป็นผู้น่ำเคำรพบูชำ (ครุ) คือ เป็นผู้ท่ีสามารถเอาเป็นท่ีพึ่งอาศัย  เป็นท่ีพึ่ง

ทางใจ 

 ๓) เป็นผู้น่ำนับถอื  น่ำเจริญใจ (ภาวนีโย)  ด้วยว่า  เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตน

มาดีแล้ว  ควร แก่การยอมรับและยกย่องนับถือ  เอาเป็นเย่ียงอย่างได้ 

 ๔) เป็นผู้รู้จักพูดจำโดยมีเหตุผลและหลักกำร (วัตตา)  รู้จักชี้แจง แนะน า ให้

ผูอ้ื่น เข้าใจดี แจ่มแจ้ง  เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 

 ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค ำท่ีล่วงเกิน วิพำกษ์ วิจำรณ์ ซักถำม หรือขอ

ปรึกษำหำรือ ขอ ให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ ได ้(วจนักขโม) 

 ๖) สำมำรถแถลงช้ีแจงเรื่องท่ีลึกซึ้ง  หรือเรื่องท่ียุ่งยำกซับซอ้นให้เข้ำใจ

อย่ำง ถูกต้อง  และ ตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 

 ๗) ไม่ชักน ำในอฐำนะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทำงเส่ือม 

(อบายมุข)  หรือ ไปในทำงท่ีเหลวไหลไร้สำระ หรือท่ีเป็นโทษ  เป็นควำมทุกข ์ เดือดร้อน 

 

หลักกำรครองงำน 

 หลักกำรครองงำน  ประกอบด้วยหลักธรรม คอื อิทธิบำทธรรม ได้แก่ 

  1.๑ ฉันทะ  ควำมรักงำน คือ จะต้องเป็นผู้รักงานท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่  

และท้ังจะต้อง เอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน  และเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถ

ในการท ากิจการงาน  และ มุ่งม่ันท่ีจะท างานในหน้าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตน

ให้ส าเร็จเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

  1.๒ วิรยิะ  ควำมเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความขยันหม่ันเพียร  ประกอบด้วย

ความอดทน  ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าท่ีหรือในอาชีพ

ของตน  จึงจะถึงความส าเร็จ และความเจริญก้าวหน้าได้ 

  1.๓ จิตตะ  ควำมเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับกำรงำน  ผู้ท่ีจะท างานได้ส าเร็จ

ด้วยดี  มี ประสิทธิภาพนั้น  จะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกจิการงานท่ีท า  และมุ่งกระท างานอยา่ง 
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ต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จ  ไม่ทอดท้ิงหรือวางธุระเสียกลางคัน  ไม่เป็นคนจับจด  หรือท างาน

แบบท าๆ หยุดๆ 

  หัวหน้าหน่วยงานหรือผูบ้ริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตำมผลงำน และ/

หรือ ตรวจงำน” หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การของตน  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

ตัดสินใจ และสั่งการ  ให้กิจการงาน ทุกหน่วยด าเนินตามนโยบายและแผนงาน  ให้ถึง

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้

  1.๔ วิมังสำ  ควำมเป็นผู้รู้จักพจิำรณำเหตุสังเกตผลในกำรปฏิบัติงำนของ

ตนเอง  และของผู้น้อยหรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  ว่า ด าเนินไปตามนโยบายและ

แผนงานท่ีวางไว้หรือไม่  ได้ผลส าเร็จ หรือมีความคืบหน้าไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้

หรือไม่เพียงไร  มีอุปสรรคหรือปัญหาท่ีควรได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างาน  หรือ

วิธกีารบริหารกจิการงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร  ขั้นตอนนี้ เป็นการน าข้อมูล

จากจากท่ีได้ติดตามประเมนิผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห์ วิจัย  ให้ทราบเหตุผล 

ของปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในการท างาน  แล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  และ

ปรับปรุงพัฒนาวิธี การท างานให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ  ให้ถึงความเจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ขึ้นไป

ได้ 

  อนึ่ง อิทธิบำทธรรม ข้อ “วิมังสำ” คือควำมเป็นผู้รู้จักพิจำรณำเหตุสังเกต

ผลในกำรท ำงำน ให้ได้ผลดีนี้  กล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง  จะเห็นมีข้อปฏิบัติท่ีจะช่วย

ให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผดิชอบ  หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ  ให้ได้ผลดีและมีความ

เจริญม่ันคงย่ิงกว่าข้ออื่นๆ อีก  ท่ีในวงวิชาการบริหาร ได้ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว  ได้แก ่

  ก) เป็นผู้มีควำมคิดริเริ่ม (Initiatives)  ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative)  

โครงการ ใหม่ๆ  ท่ี เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ  และวิธีการท างาน

ใหม่ๆ   ให้การปกครอง การบริหาร กิจการงานได้บังเกิดผลดี  มีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น 

  ข) มีควำมคิดพัฒนำ (Development)  คือ เป็นนักพัฒนำ  ปรับปรุงแก้ไข

ส่ิงท่ีล้ำหลัง  หรือข้อบกพร่องในกำรท ำงำนให้ดข้ึีนอยู่เสมอ 

 ค) เป็นผู้มีส ำนึกในภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  (Sense of 

Responsibilities) สูง  คือ มี ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  โดยกำรศึกษำหำ

ควำมรู้  เพ่ิมพูนศักยภำพ  และ ส ำนึกในกำรสร้ำง ฐำนะของตน  และมีส ำนึกในหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม  คอืต่อครอบครัว ต่อองค์กรและหมู่คณะ ท่ีตนรับผิดชอบ 
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อยู่  และต่อสังคมประเทศชำติ  ให้เจริญสันติสุข และม่ันคง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงส ำนึกใน

หน้ำท่ี รับผิดชอบต่อสถำบันหลักท้ัง ๓  ของประเทศ ชำติไทยเรำ  คือ สถำบันชำติ ๑  

สถำบันพระพุทธศำสนำ ๑  และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ๑  เพราะสถาบันหลักท้ัง ๓ นี ้ 

หากสถาบันใดคลอนแคลน ไม่ม่ันคง  ไม่ว่า จะเป็นเพราะถูกศัตรูภายใน  และ/หรือ ศัตรูจาก

ภายนอกรุกราน  ย่อมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอื่นๆ ของชาติไทยเรา  ให้พลอยคลอน

แคลนอ่อนแอไปด้วย 

 ผู้น ำท่ีดี  จงึย่อมต้องส ำเหนียก  และจักต้องมีควำมส ำนึก  ในหน้ำท่ีควำม 

รับผิดชอบต่อ สถำบันหลักท้ัง ๓ นี้  อย่ำงจริงใจ  และจะต้องรับช่วยกันด ำเนินกำร  ให้

ควำม คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข บ ำรุง รักษำ อย่ำงเข้มแข็งจริงจัง และต่อเนื่อง  ให้เกิด

ควำมเจริญ  และ ควำมสันติสุขอย่ำงม่ันคง ให้ได ้

 ฆ) มีควำมม่ันใจตนเอง (Self  Confidence) สูง  นี้หมายถึง มีควำมม่ันใจ 

โดยธรรม  คือ มีความม่ันใจในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและวิสัยทัศน์  และท้ัง

คุณธรรม  คือ ความเป็นผู้มีศีล มีธรรม อันตนได้ศึกษาอบรมมาดีแล้ว  มิใช่มีควำมม่ันใจ

อย่ำงผิดๆ ลอยๆ อย่ำงหลงตัวหลงตน  ท้ังๆ ท่ีแท้จริง ตนเอง หำได้มีคุณสมบัติและ

คุณธรรมดีสมจริงไม่  และจักต้องรู้จักแสดงควำม ม่ันใจ ในเวลำคิด พูด ท ำ  ให้ 

เหมำะสมกับกำละ เทศะ บุคคล สถำนท่ี และ ประชุมชน ด้วย 

 

หลักกำรครองคน 

 หลักกำรครองคน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี ้

 ๑. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยด ี ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับลูกน้อง หรือผูอ้ยู่ใต้

บังคับบัญชำ  ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ชื่อ “เหฏฐิมทิศ”  มีเนือ้ความว่า 

  “เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบื้องต่ า  เจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา  พึงบ ารุงบ่าว  คือ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา  ด้วยสถาน ๕ คอื 

  ๑.๑ ด้วยกำรจัดงำนให้ตำมก ำลัง  กล่าวคือ มอบหมายหน้าท่ีการงานให้ตาม

ก าลังความรู้ สติปัญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job - รู้จักใช้คนให้ถูก

กับงาน) 
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  ๑.๒ ด้วยกำรให้อำหำรและบ ำเหน็จรำงวัล  กล่าวคอื เมื่อท าดี  ก็รู้จักยกย่อง

ชมเชย  และ/หรือ สนับสนุน อุดหนุน ให้ได้รับบ าเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่งตาม

สมควรแก่ฐานะ  เม่ือท าไม่ดี  ก็ให้ค าตักเตือน แนะน า สั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น  

ถ้าไมย่อมแกไ้ขพัฒนาตนให้ดีขึน้  ก็ต้องต าหนิ  และมีโทษตามกฎเกณฑ์  โดยชอบธรรม 

  ๑.๓ ด้วยกำรรักษำพยำบำลในยำมเจ็บไข้  กล่าวคือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์ 

สุกดิบของ ผูอ้ยูใ่ต้บังคับบัญชา  ไม่เป็นผู้แล้งน้ าใจ คือไม่ปฏิบัติกับลูกน้อง  หรือผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชา 

  ๑.๔ ด้วยแจกของมรีสดแีปลกๆ ให้กิน  หมายความว่า ให้รู้จักมีน้ าใจแบ่งปัน

ของกิน ของใชด้ีๆ ให้ลูกน้อง 

  ๑.๕ ด้วยปล่อยในสมัย  คือ รู้จักให้ลูกน้อง  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ลา

พักผอ่นบ้าง 

  ส่วนบ่ำว หรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  เม่ือเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา  

ท านุบ ารุงอย่างนี้แล้ว  ก็พึงปฏิบัติอนุเคราะห์เจ้านาย  ผู้บังคับบัญชาด้วยสถาน ๕  ตอบแทน

ด้วยเช่นกัน คอื 

  (๑) ลุกข้ึนท ำงำนก่อนนำย คือ ให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยัน

ขันแข็ง  ควรมาท างานก่อนนาย  หรือผูบั้งคับบัญชา  อยา่งน้อย  ก็มาให้ทันเวลาท างาน  ไม่มา

สายกว่านาย  หรือ สายกว่าเวลาท างานตามปกติ 

  (๒) เลิกกำรท ำงำนทีหลังนำย คือ ท างานด้วยความขยันขันแข็ง  แม้เลิก  ก็

ควรเลิก ทีหลังนาย  หรือผู้บังคับบัญชา  อย่างน้อยก็อยู่ท างานให้เต็มเวลา  ไม่หนีกลับก่อน

เวลาเลิกงาน 

  (๓) ถือเอำแต่ของท่ีนำยให้ คือ มีความซื่อสัตย์  จงรักภักดี  ไม่คดโกงนาย 

หรือผูบั้งคับ บัญชา  ไมค่อร์รัปช่ัน ไมเ่รียกร้องต้องการโดยไมเ่ป็นธรรม หรือเกนิเหตุ 

  (๔) ท ำงำนให้ดีข้ึน คือ ต้องรู้จักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

วิสัยทัศน์ในการ ท างาน ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง 

  (๕) น ำคุณของนำยไปสรรเสริญ คือ รู้จักน าคุณความดีของเจ้านาย 

ผูบั้งคับบัญชา ไปยกย่อง สรรรเสริญ ตามความเป็นจริง  ในท่ีและโอกาสอันสมควร 
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  กล่าวโดยย่อ  ผูบั้งคับบัญชา กับผูอ้ยูใ่ต้บังคับบัญชา  พงึปฏิบัติต่อกัน  ดังค านัก

ปกครอง นักบริหารแต่โบราณกล่าวว่า 

“อยูสู่งให้นอนคว ่ำ  อยูต่ ่ำให้นอนหงำย” 

  “อยู่สูงให้นอนคว่ ำ”  หมายความว่า เป็นผู้ปกครอง  ผู้บังคับบัญชา  หรือเป็น

ผู้น าคน  พึง ดูแลเอาใจใส่ ท านุบ ารุง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องด้วยดี  คือด้วยความเป็น

ธรรม  ตามหลักธรรมของ พระพุทธเจ้า  ตามท่ีกล่าวข้างต้นนี้  เพื่อให้ลูกน้อง หรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา      มีขวัญก าลังใจในการสนองงาน ได้เต็มท่ี  อย่ำให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชำ             เกิดควำมรู้สึกท้อถอย  ว่าท ำดีสักเท่ำใด  ผู้ใหญ่ ก็ไม่เหลียวแล  

ดังค าโบราณท่านว่า 

   มีปำก  ก็มีเปล่ำ  เหมอืนเต่ำหอย 

   เป็นผู้น้อย  แม้ท่ำดี  ไมมี่ขลัง 

  หรืออย่ำให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ  เกิดควำมรู้สึกน้อยเนื้อต่ ำใจว่ำ  

ผู้ใหญ่ไม่ ยุติธรรม  มักเลอืกปฏิบัติไม่เสมอกัน  ดังค าท่ีว่า 

   (เรำ) ท ำงำนท้ังวัน  ได้พันห้ำ 

   (ส่วนคนอื น) เดินไปเดนิมำ  ได้ห้ำพัน 

  “อยู่ต่ ำให้นอนหงำย”  หมายความว่า ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  ก็

พึงปฏิบัติตน  ต่อเจ้ำนำย หรือผู้บังคับบัญชำด้วยดี  รับสนองงำนท่ำนด้วยควำมยินดี 

ด้วยใจจริง  และท ำงำนด้วย ควำมเข้มแข็ง  ตามหลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังท่ีกล่าว

มาแล้ว 

 ๒. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ท่ีดี  ด้วยคุณธรรม  คือ พรหมวิหำร

ธรรม  และสังคหวัตถุ 

  พรหมวิหำรธรรม  คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ ๔ ประการ 

  (๑) เมตตำ  คอื ความรัก ปรารถนาท่ีจะให้ผูอ้ื่นอยู่ดีมีสุข 

  (๒) กรุณำ  คอื ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พน้ทุกข์ 

  (๓) มุทิตำ  คอื ความพลอยยินดี ท่ีผู้อื่นได้ด ี ไมค่ดิอิจฉาริษยากัน 
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  (๔) อุเบกขำ คอื ความวางเฉย  ไมยิ่นดียินร้ายเม่ือผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติ  โดยท่ี

เราก็ชว่ย อะไรไมไ่ด ้  ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยปัญญา  ตามพระพุทธพจน์ว่า “สัตว์

โลกเป็นไปตำมกรรม” 

  สังคหวัตถุธรรม ๔ ประกำร  คอื 

  (๑) ทำน  รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน  แก่ผู้อื่นท่ีควรให้ปัน 

  (๒) ปิยวำจำ  รู้จักเจรจาอ่อนหวาน  คอื กล่าวแต่วาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน 

  (๓) อัตถจริยำ  รู้จักประพฤติสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 

  (๔) สมำนัตตตำ  เป็นผู้มีตนเสมอ  คอื ไม่ถือตัวเย่อหย่ิง จองหอง อวดดี 

  คุณธรรม ๔ ประกำรนี้  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้  และยัง

ควำมสมัคร สมำนสำมัคคี  ให้เกิดข้ึนระหว่ำงกันและกันด้วย  หรือจะเรียกว่า  เป็น 

“หลักธรรมมหำเสน่ห์” ก็ได้ 

 

หลักธรรมำภิบำล 

 หลักธรรมำภบิำล คอืคุณธรรมของนักปกครองนักบริหำรท่ีดี (Good Governance) 

คอื 

 1.๑ หลักควำมถูกต้อง คอื มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา  การท าการตัดสินใจ 

(Decision Making)  และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง  และ

กฎระเบียบข้อบังคับ ขององค์กรท่ีออกตามกฎหมาย  ถูกต้องตามหลักศีลธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสังคม  ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ  

และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา  และได้รับความพงึพอใจ  จากชนท่ีเก่ียวข้องทุกฝา่ย 

 1.๒ หลักควำมเหมำะสม คอื รู้จักคดิ พูด ท า กิจการงาน  และปฏิบัติงานได้

เหมาะสม ถูกกาละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ (มีสัปปุริสธรรม) 

  สัปปุริสธรรม คอื คุณธรรมของสัตบุรุษ  คอืคนดมีีศีลธรรม  มี ๗ ประการ 

คอื 

  ๑ ธัมมัญญุตำ  รู้จักเหตุ  ได้แก่ ปัญญารู้เหตุแห่งทางเจริญ  และทางเสื่อม 

เป็นต้น 
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  ๒ อัตถัญญุตำ  รู้จักผล  ได้แก่ ปัญญารู้ผล  ท่ีเป็นมาแต่เหตุ  หรือปัจจัยให้

เกดิผลต่างๆ ตามท่ีเป็นจริง 

  ๓ อัตตัญญุตำ  รู้จักตน  คอื รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และฐานะของตน ตามท่ี

เป็นจริง  แล้ววางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ 

  ๔ มัตตัญญุตำ  รู้จักประมำณตน  ปฏิบัติตน วางตน ให้เหมาะสมแก่ฐานะ  

และรู้จัก ประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ท่ีมีอยู่  และตามมีตามได้ 

  ๕ กำลัญญุตำ  รู้จักกำล คือ รู้จักเวลา หรือโอกาสท่ีควร และไม่ควรพูด หรือ

กระท า การต่างๆ 

  ๖ ปริสัญญุตำ  รู้จักชุมชน ว่ามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเป็นอยู่ และ

ขนบธรรมเนียม ประเพณขีองหมู่ชนต่างๆ  เพื่อให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม 

  ๗ ปุคลัญญุตำ  รู้จักบุคคล  ว่ามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมี

ฐานะอยา่งไร  เพื่อปฏิบัติตน หรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 

  1.๓ หลักควำมบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระท ากิจการงาน ด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ  คอื ด้วยเจตนา ความคดิอ่าน ท่ีบริสุทธิ์ 

  1.๔ หลักควำมยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้

ปกครอง  และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  ด้วยความชอบธรรม  บนพื้นฐานแห่งหลักธรรม หลักการ 

เหตุผล และข้อมูลท่ีถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงประเด็น  และด้วยควำมเท่ียงธรรม คือ ไม่

อคติ  หรือล ำเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลังเกรง  และด้วยความหลง ไม่รู้จริง  

คือขาดข้อมูลท่ีถูกต้องเชื่อถือได้  และสมบูรณ์  เป็นเครื่อง ประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้

ความเที่ยงธรรม 

 หลัก “ธรรมำภบิำล” นี ้  เมื่อกระจายเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ส าหรับ

พระราชา มหากษัตริย์ ท่ีทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักร  ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็น

สุข ชื่อว่า “ทศพิธรำชธรรม”  อันผูป้กครอง/ผูบ้ริหารประเทศชาติทุกระดับ  และแม้ผู้บริหาร

องค์กรอื่นๆ  พงึใชป้ระกอบ การปฏิบัติงานของตน  ให้บรรลุความส าเร็จตามเปา้หมาย  เพื่อ

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  ได้เป็นอยา่งดี 
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 “ทศพิธรำชธรรม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  ผูท้รงคุณอันประเสริฐของ

เรา  ได้ทรงถือ เป็นหลักปฏิบัติ  ในการครองพระราชอาณาจักร  ให้พสนิกรของพระองค์อยู่

เย็นเป็นสุข  เป็นที่ประจักษ์ตา  ประจักษ์ใจแก่ชนชาวโลกเสมอมานั้น  มี ๑๐ ประการ  ตาม

พระพุทธภาษิตดังต่อไปนี้  คอื 

 ๑) ทำน การให้ 

 ๒) ศีล  การสังวรระวังกายและวาจา  ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ 

 ๓) ปริจจำคะ การเสียสละ 

 ๔) อำชชวะ ความซื่อตรง 

 ๕) มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน 

 ๖) ตปะ ความเพียรเพง่เผากิเลส 

 ๗) อักโกธะ ความไมโ่กรธ 

 ๘) อวิหิงสำ การไม่เบียดเบยีนผูอ้ื่น  ตลอดท้ังสตัว์ให้ได้ทุกข์ยาก 

 ๙) ขันติ ความอดทน  

 ๑๐) อวิโรธนะ ความประพฤติปฏิบัติท่ีไม่ผิดท านองคลองธรรม  และ

ด ารงอาการคงท่ี ไมห่ว่ันไหว  ด้วยอ านาจยินดียินร้าย 

 

   
 


