คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้ำรำชกำร
**************
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้ำรำชกำร คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการ
บริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือ
ระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยกำรปกครองและบริหำรที่ดี (Good
Governance)
การปกครองและบริหารที่ดี ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ผู้บริหารงานต้องมี
“ประมุขศิลป์ ” คือ คุณลักษณะควำมเป็นผู้นำที่ดี (Good Leadership) อันเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สำคัญ ของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ลงมำถึงหัวหน้ำงำนทุกระดับให้สำมำรถ
ปกครอง และบริหำรองค์กรที่ตนรับผิดชอบ ให้ดำเนินไปถึงควำม สำเร็จอย่ำงได้ผลดี
มีประสิทธิภำพสูง และให้ถึงควำมเจริญ รุ่งเรือง และสันติสุข อย่ำงมั่นคง
คุณลักษณะควำมเป็นผู้นำที่ดีนั้น เป็นทั้งศำสตร์ (Science) และศิลป์
(Arts) กล่าวคือ สำมำรถ ศึกษำวิเครำะห์วิจัยข้อมูลอย่ำงมีระบบ (Systematic Study)
จำกพฤติกรรมและวิธีกำรปกครองกำรบริหำร องค์กรให้สำเร็จด้วยดี มีประสิทธิภำพ
สูงมำแล้ว ประมวลขึ้นเป็นหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory) ตำมวิธีกำรทำง วิทยำศำสตร์
(Scientific Method) สำหรับใช้เป็นแนวทำง กำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ให้
เกิด ประโยชน์แก่กำรปกครองกำรบริหำรที่ดี (Good Governance) กล่าวคือ ให้
บรรลุผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิ ภำพสูงได้ เพราะเหตุนั้น ประมุขศิลป์ คือ คุณลักษณะ
ควำมเป็นผู้นำที่ดี จึ่งชื่อว่า เป็นศำสตร์ (Science)
นอกจากนี้ คุณลักษณะควำมเป็นผู้นำที่ดีนั้น ยังเกิดจำกกำรที่บุคคลได้
เคยศึกษำ หำควำมรู้ ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนำสภำวะควำมเป็น
ผู้นำที่ดี มำแต่ปำงก่อน คือ แต่อดีตกำล จน หล่อหลอมบุคลิกภำพและสภำวะควำม
เป็นผู้นำที่ดี ปลูกฝัง เพิ่มพูน อยู่ใน จิตสันดำนยิ่งขึ้นต่อๆ มำจนถึงปัจจุบัน ประมุขศิลป์
คือ คุณลักษณะของควำมเป็นผู้นำที่ดีเช่นนี้ ชื่อว่า เป็นศิลป์ (Arts) ซึ่งก็คือ “บุญ
บำรมี” นั้นเอง

-2คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้ำรำชกำร นั้น ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ
๑. หลักกำรครองตน
๒. หลักกำรครองงำน
๓. หลักกำรครองคน
๔. หลักธรรมำภิบำล

หลักกำรครองตน
หลักกำรครองตน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มบี ุคลิกภำพที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี
๑.๑ มีสุขภำพกำยที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีท่วงท่ากิริยา รวมทั้ง
การแต่งกาย ที่สุภาพ เรียบร้อย ดีงาม สะอาด และดูสง่างามสมฐานะ
๑.๒ มีสุขภำพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่งาม เป็นคนดี มีศีลธรรม
ได้แก่ ศรัทธำ ศีล สุตะ จำคะ วิรยิ ะ สติ สมำธิ และปัญญำ
ผู้มีศรัทธำ หมายถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธาบุคคล และข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธา
ไม่ลุ่มหลง งมงายในทีต่ ั้งแห่งความลุ่มหลง
ผู้มีศีล คือ ผูท้ ี่รู้จักสารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทาง
วาจา ให้เรียบร้อย ดีงาม ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
ผู้มีสุตะ คือ ผูไ้ ด้เรียนรู้ทางวิชาการ และได้ศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพดี
ผู้มีจำคะ คือ เป็นผู้มีจติ ใจกว้างขวาง ไม่คับแคบ รู้จักเสียสละ
ผู้มีวิรยิ ะ คือ ผูข้ ยันหมั่นเพียร ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/
หรือในหน้าที่ รับผิดชอบ
ผู้มีสติ คือ ผูร้ ู้จัก ยับยั้ง ชั่งใจ รู้จักคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนคิด พูด
ทา
ผู้มีสมำธิ คือ ผูม้ ีจติ ใจตั้งมั่น ข่มกิเลสนิวรณ์
ผู้มีปัญญำ คือ ผูม้ ีปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ ทางเสื่อมแห่งชีวิต
ตามที่เป็นจริง
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๑) เป็นผู้น่ำรัก (ปิโย) คือ เป็นผู้มีจติ ใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร
๒) เป็นผู้น่ำเคำรพบูชำ (ครุ) คือ เป็นผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นที่พ่ึง
ทางใจ
๓) เป็นผู้น่ำนับถือ น่ำเจริญใจ (ภาวนีโย) ด้วยว่า เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตน
มาดีแล้ว ควร แก่การยอมรับและยกย่องนับถือ เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้
๔) เป็นผู้รู้จักพูดจำโดยมีเหตุผลและหลักกำร (วัตตา) รู้จักชี้แจง แนะนา ให้
ผูอ้ ื่น เข้าใจดี แจ่มแจ้ง เป็นที่ปรึกษาที่ดี
๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำที่ล่วงเกิน วิพำกษ์ วิจำรณ์ ซักถำม หรือขอ
ปรึกษำหำรือ ขอ ให้คำแนะนำต่ำงๆ ได้ (วจนักขโม)
๖) สำมำรถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง หรือเรื่องที่ยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจ
อย่ำง ถูกต้อง และ ตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา)
๗) ไม่ชักนำในอฐำนะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทำงเสื่อม
(อบายมุข) หรือ ไปในทำงที่เหลวไหลไร้สำระ หรือที่เป็นโทษ เป็นควำมทุกข์ เดือดร้อน

หลักกำรครองงำน
หลักกำรครองงำน ประกอบด้วยหลักธรรม คือ อิทธิบำทธรรม ได้แก่
1.๑ ฉันทะ ควำมรักงำน คือ จะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่
และทั้งจะต้อง เอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถ
ในการทากิจการงาน และ มุ่งมั่นที่จะทางานในหน้าที่รับผิด ชอบหรือกิจการงานอาชีพของตน
ให้สาเร็จเรียบร้อยอยูเ่ สมอ
1.๒ วิรยิ ะ ควำมเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วย
ความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพ
ของตน จึงจะถึงความสาเร็จ และความเจริญก้าวหน้าได้
1.๓ จิตตะ ควำมเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับกำรงำน ผู้ที่จะทางานได้สาเร็จ
ด้วยดี มี ประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ทา และมุ่งกระทางานอย่าง
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แบบทาๆ หยุดๆ
หัวหน้าหน่วยงานหรือผูบ้ ริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตำมผลงำน และ/
หรือ ตรวจงำน” หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การของตน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
ตัดสินใจ และสั่งการ ให้กิจการงาน ทุกหน่วยดาเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึง
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.๔ วิมังสำ ควำมเป็นผู้รู้จักพิจำรณำเหตุสังเกตผลในกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเอง และของผู้น้อยหรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ ว่า ดาเนินไปตามนโยบายและ
แผนงานที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลสาเร็จ หรือมีความคืบหน้าไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรือไม่เพียงไร มีอุปสรรคหรือปัญหาที่ควรได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทางาน หรือ
วิธกี ารบริหารกิจการงานนั้นให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร ขั้นตอนนี้ เป็นการนาข้อมูล
จากจากที่ได้ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห์ วิจัย ให้ทราบเหตุผล
ของปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในการทางาน แล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และ
ปรับปรุงพัฒนาวิธี การทางานให้ดาเนินไปสู่ความสาเร็จ ให้ถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ได้
อนึ่ง อิทธิบำทธรรม ข้อ “วิมังสำ” คือควำมเป็นผู้รู้จักพิจำรณำเหตุสังเกต
ผลในกำรทำงำน ให้ได้ผลดีนี้ กล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง จะเห็นมีข้อปฏิบัติที่จะช่วย
ให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ให้ได้ผลดีและมีความ
เจริญมั่นคงยิ่งกว่าข้ออื่นๆ อีก ที่ในวงวิชาการบริหาร ได้ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว ได้แก่
ก) เป็นผู้มีควำมคิดริเริ่ม (Initiatives) ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative)
โครงการ ใหม่ๆ ที่ เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ และวิธีการทางาน
ใหม่ๆ ให้การปกครอง การบริหาร กิจการงานได้บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ข) มีควำมคิดพัฒนำ (Development) คือ เป็นนักพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข
สิง่ ที่ล้ำหลัง หรือข้อบกพร่องในกำรทำงำนให้ดขี ึ้นอยู่เสมอ
ค) เป็ น ผู้ มี ส ำนึ ก ในภำระหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ (Sense of
Responsibilities) สูง คือ มี สำนึกในควำมรับผิดชอบต่อตนเอง โดยกำรศึกษำหำ
ควำมรู้ เพิ่มพูนศักยภำพ และ สำนึกในกำรสร้ำง ฐำนะของตน และมีสำนึกในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือต่อครอบครัว ต่อองค์กรและหมู่คณะ ที่ตนรับผิดชอบ
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หน้ำที่ รับผิดชอบต่อสถำบันหลักทั้ง ๓ ของประเทศ ชำติไทยเรำ คือ สถำบันชำติ ๑
สถำบันพระพุทธศำสนำ ๑ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ๑ เพราะสถาบันหลักทั้ง ๓ นี้
หากสถาบันใดคลอนแคลน ไม่มั่นคง ไม่ว่า จะเป็นเพราะถูกศัตรูภายใน และ/หรือ ศัตรูจาก
ภายนอกรุกราน ย่อมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอื่นๆ ของชาติไทยเรา ให้พลอยคลอน
แคลนอ่อนแอไปด้วย
ผู้นำที่ดี จึงย่อมต้องสำเหนียก และจักต้องมีควำมสำนึก ในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบต่อ สถำบันหลักทั้ง ๓ นี้ อย่ำงจริงใจ และจะต้องรับช่วยกันดำเนินกำร ให้
ควำม คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข บำรุง รักษำ อย่ำงเข้มแข็งจริงจัง และต่อเนื่อง ให้เกิด
ควำมเจริญ และ ควำมสันติสุขอย่ำงมั่นคง ให้ได้
ฆ) มีควำมมั่นใจตนเอง (Self Confidence) สูง นี้หมายถึง มีควำมมั่นใจ
โดยธรรม คือ มีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและวิสัยทัศน์ และทั้ง
คุณธรรม คือ ความเป็นผู้มีศีล มีธรรม อันตนได้ศึกษาอบรมมาดีแล้ว มิใช่มีควำมมั่นใจ
อย่ำงผิดๆ ลอยๆ อย่ำงหลงตัวหลงตน ทั้งๆ ที่แท้จริง ตนเอง หำได้มีคุณสมบัติและ
คุณธรรมดีสมจริงไม่ และจักต้องรู้จักแสดงควำม มั่นใจ ในเวลำคิด พูด ทำ ให้
เหมำะสมกับกำละ เทศะ บุคคล สถำนที่ และ ประชุมชน ด้วย

หลักกำรครองคน
หลักกำรครองคน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้
๑. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับลูกน้อง หรือผูอ้ ยู่ใต้
บังคับบัญชำ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ชื่อ “เหฏฐิมทิศ” มีเนือ้ ความว่า
“เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบื้องต่า เจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา พึงบารุงบ่าว คือ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา ด้วยสถาน ๕ คือ
๑.๑ ด้วยกำรจัดงำนให้ตำมกำลัง กล่าวคือ มอบหมายหน้าที่การงานให้ตาม
กาลังความรู้ สติปัญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job - รู้จักใช้คนให้ถูก
กับงาน)
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ชมเชย และ/หรือ สนับสนุน อุดหนุน ให้ได้รับบาเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนตาแหน่งตาม
สมควรแก่ฐานะ เมื่อทาไม่ดี ก็ให้คาตักเตือน แนะนา สั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น
ถ้าไม่ยอมแก้ไขพัฒนาตนให้ดีขนึ้ ก็ต้องตาหนิ และมีโทษตามกฎเกณฑ์ โดยชอบธรรม
๑.๓ ด้วยกำรรักษำพยำบำลในยำมเจ็บไข้ กล่าวคือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์
สุกดิบของ ผูอ้ ยูใ่ ต้บังคับบัญชา ไม่เป็นผู้แล้งน้าใจ คือไม่ปฏิบัติกับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา
๑.๔ ด้วยแจกของมีรสดีแปลกๆ ให้กิน หมายความว่า ให้รู้จักมีน้าใจแบ่งปัน
ของกิน ของใช้ดีๆ ให้ลูกน้อง
๑.๕ ด้วยปล่อยในสมัย คือ รู้จักให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ลา
พักผ่อนบ้าง
ส่วนบ่ำว หรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ เมื่อเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา
ทานุบารุงอย่างนี้แล้ว ก็พึงปฏิบัติอนุเคราะห์เจ้านาย ผู้บังคับบัญชาด้วยสถาน ๕ ตอบแทน
ด้วยเช่นกัน คือ
(๑) ลุกขึ้นทำงำนก่อนนำย คือ ให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยัน
ขันแข็ง ควรมาทางานก่อนนาย หรือผูบ้ ังคับบัญชา อย่างน้อย ก็มาให้ทันเวลาทางาน ไม่มา
สายกว่านาย หรือ สายกว่าเวลาทางานตามปกติ
(๒) เลิกกำรทำงำนทีหลังนำย คือ ทางานด้วยความขยันขัน แข็ง แม้เลิก ก็
ควรเลิก ทีหลังนาย หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็อยู่ทางานให้เต็มเวลา ไม่หนีกลับก่อน
เวลาเลิกงาน
(๓) ถือเอำแต่ของที่นำยให้ คือ มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ไม่คดโกงนาย
หรือผูบ้ ังคับ บัญชา ไม่คอร์รัปชั่น ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรม หรือเกินเหตุ
(๔) ทำงำนให้ดีขึ้น คือ ต้องรู้จักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
วิสัยทัศน์ในการ ทางาน ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง
(๕) น ำคุ ณของนำยไปสรรเสริญ คือ รู้จั กนาคุ ณความดีข องเจ้ านาย
ผูบ้ ังคับบัญชา ไปยกย่อง สรรรเสริญ ตามความเป็นจริง ในที่และโอกาสอันสมควร
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ปกครอง นักบริหารแต่โบราณกล่าวว่า
“อยูส่ ูงให้นอนคว่ำ อยูต่ ่ำให้นอนหงำย”
“อยู่สูงให้นอนคว่ำ” หมายความว่า เป็นผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา หรือเป็น
ผู้นาคน พึง ดูแลเอาใจใส่ ทานุบารุง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องด้วยดี คือด้วยความเป็น
ธรรม ตามหลักธรรมของ พระพุทธเจ้า ตามที่กล่าวข้างต้นนี้ เพื่อให้ลูกน้อง หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีขวัญกาลังใจในการสนองงาน ได้เต็มที่ อย่ำให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชำ
เกิดควำมรู้สึกท้อถอย ว่าทำดีสักเท่ำใด ผู้ใหญ่ ก็ไม่เหลียวแล
ดังคาโบราณท่านว่า
มีปำก ก็มีเปล่ำ เหมือนเต่ำหอย
เป็นผู้น้อย แม้ท่ำดี ไม่มีขลัง
หรืออย่ำให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ เกิดควำมรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่ำ
ผู้ใหญ่ไม่ ยุติธรรม มักเลือกปฏิบัติไม่เสมอกัน ดังคาที่ว่า
(เรำ) ทำงำนทั้งวัน ได้พันห้ำ
(ส่วนคนอืน) เดินไปเดินมำ ได้ห้ำพัน
“อยู่ต่ำให้นอนหงำย” หมายความว่า ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ ก็
พึงปฏิบัติตน ต่อเจ้ำนำย หรือผู้บังคับบัญชำด้วยดี รับสนองงำนท่ำนด้วยควำมยินดี
ด้วยใจจริง และทำงำนด้วย ควำมเข้มแข็ง ตามหลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังที่กล่าว
มาแล้ว
๒. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดี ด้วยคุณธรรม คือ พรหมวิหำร
ธรรม และสังคหวัตถุ
พรหมวิหำรธรรม คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ ๔ ประการ
(๑) เมตตำ คือ ความรัก ปรารถนาที่จะให้ผอู้ ื่นอยู่ดีมีสุข
(๒) กรุณำ คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พน้ ทุกข์
(๓) มุทิตำ คือ ความพลอยยินดี ที่ผู้อ่นื ได้ดี ไม่คดิ อิจฉาริษยากัน
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เราก็ชว่ ย อะไรไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยปัญญา ตามพระพุทธพจน์ว่า “สัตว์
โลกเป็นไปตำมกรรม”
สังคหวัตถุธรรม ๔ ประกำร คือ
(๑) ทำน รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน แก่ผู้อ่นื ที่ควรให้ปัน
(๒) ปิยวำจำ รู้จักเจรจาอ่อนหวาน คือ กล่าวแต่วาจาที่สุภาพอ่อนโยน
(๓) อัตถจริยำ รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่นื
(๔) สมำนัตตตำ เป็นผู้มีตนเสมอ คือ ไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี
คุณธรรม ๔ ประกำรนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้ และยัง
ควำมสมัคร สมำนสำมัคคี ให้เกิดขึ้นระหว่ำงกันและกันด้วย หรือจะเรียกว่า เป็น
“หลักธรรมมหำเสน่ห์” ก็ได้

หลักธรรมำภิบำล
หลักธรรมำภิบำล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหำรที่ดี (Good Governance)
คือ
1.๑ หลักควำมถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การทาการตัดสินใจ
(Decision Making) และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และ
กฎระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ขององค์ก รที่ อ อกตามกฎหมาย
ถู ก ต้ อ งตามหลั กศี ล ธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา และได้รับความพึงพอใจ จากชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1.๒ หลักควำมเหมำะสม คือ รู้จักคิด พูด ทา กิจการงาน และปฏิบัติงานได้
เหมาะสม ถูกกาละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ (มีสัปปุริสธรรม)
สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ คือคนดีมีศีลธรรม มี ๗ ประการ
คือ
๑ ธัมมัญญุตำ รู้จักเหตุ ได้แก่ ปัญญารู้เหตุแห่งทางเจริญ และทางเสื่อม
เป็นต้น
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เกิดผลต่างๆ ตามที่เป็นจริง
๓ อัตตัญญุตำ รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และฐานะของตน ตามที่
เป็นจริง แล้ววางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ
๔ มัตตัญญุตำ รู้จักประมำณตน ปฏิบัติตน วางตน ให้เหมาะสมแก่ฐานะ
และรู้จัก ประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่มีอยู่ และตามมีตามได้
๕ กำลัญญุตำ รู้จักกำล คือ รู้จักเวลา หรือโอกาสที่ควร และไม่ควรพูด หรือ
กระทา การต่างๆ
๖ ปริสัญญุตำ รู้จักชุมชน ว่ามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเป็นอยู่ และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมู่ชนต่างๆ เพื่อให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม
๗ ปุคลัญญุตำ รู้จักบุคคล ว่ามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมี
ฐานะอย่างไร เพื่อปฏิบัติตน หรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา
1.๓ หลักควำมบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทากิจการงาน ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์
1.๔ หลักควำมยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้
ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยความชอบธรรม บนพื้นฐานแห่งหลักธรรม หลักการ
เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงประเด็น และด้วยควำมเที่ยงธรรม คือ ไม่
อคติ หรือลำเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลังเกรง และด้วยความหลง ไม่รู้จริง
คือขาดข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่อง ประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้
ความเที่ยงธรรม
หลัก “ธรรมำภิบำล” นี้ เมื่อกระจายเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สาหรับ
พระราชา มหากษัตริย์ ที่ทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักร ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็น
สุข ชื่อว่า “ทศพิธรำชธรรม” อันผูป้ กครอง/ผูบ้ ริหารประเทศชาติทุกระดับ และแม้ผู้บริหาร
องค์กรอื่นๆ พึงใช้ประกอบ การปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม ได้เป็นอย่างดี
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“ทศพิธรำชธรรม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ผูท้ รงคุณอันประเสริฐของ
เรา ได้ทรงถือ เป็นหลักปฏิบัติ ในการครองพระราชอาณาจักร ให้พสนิกรของพระองค์อยู่
เย็นเป็นสุข เป็นที่ประจักษ์ตา ประจักษ์ใจแก่ชนชาวโลกเสมอมานั้น มี ๑๐ ประการ ตาม
พระพุทธภาษิตดังต่อไปนี้ คือ
๑) ทำน
การให้
๒) ศีล
การสังวรระวังกายและวาจา ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ
๓) ปริจจำคะ การเสียสละ
๔) อำชชวะ ความซื่อตรง
๕) มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน
๖) ตปะ
ความเพียรเพ่งเผากิเลส
๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ
๘) อวิหิงสำ การไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ตลอดทั้งสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก
๙) ขันติ
ความอดทน
๑๐) อวิโรธนะ
ความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดทานองคลองธรรม
ดารงอาการคงที่ ไม่หวั่นไหว ด้วยอานาจยินดียินร้าย

และ

