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คุณธรรม จริยธรรม สําหรับข้าราชการ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการ

บริหารงานทุกระดับ  ตั้งแต ่ระดับปฏิบัติการ  และผู้บริหารระดับต้น  ระดับกลาง  หรือระดับสูง  ให้
ได้ผลด ี มีประสิทธิภาพสูง  โดยการปกครองและบริหารที่ด ี(Good Governance) 

  การปกครองและบริหารท่ีดี  ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น  ผู้บริหารงานต้องมี “ประมุข
ศิลป์” คือ คุณลักษณะความเป็นผู้นําที่ดี (Good Leadership)  อันเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สําคัญ  
ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ลงมาถึงหัวหน้างานทุกระดับให้สามารถปกครอง  และบริหารองค์กรที่
ตนรับผิดชอบ  ให้ดําเนินไปถึงความ สําเร็จอย่างได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  และให้ถึงความ
เจริญ รุ่งเรือง และสันติสุข  อย่างมั่นคง 

  คุณลักษณะความเป็นผู้นําที่ดีนั้น  เป็นทั้งศาสตร์ (Science)  และศิลป์ (Arts)  
กล่าวคือ สามารถ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลอย่างมีระบบ (Systematic Study)  จากพฤติกรรม
และวิธีการปกครองการบริหาร องค์กรให้สําเร็จด้วยดี  มีประสิทธิภาพสูงมาแล้ว  ประมวลข้ึน
เป็นหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory)  ตามวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  สําหรับ
ใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ให้เกิด ประโยชน์แก่การปกครองการ
บริหารที่ดี  (Good  Governance) กล่าวคือ ให้บรรลุผลสําเร็จด้วยดีมีประสิทธิ ภาพสูงได ้ 
เพราะเหตุนั้น  ประมุขศิลป ์ คือ คุณลักษณะความเป็นผู้นําที่ด ี จงึชื่อว่า เป็นศาสตร์ (Science) 

  นอกจากนี้  คุณลักษณะความเป็นผู้นําที่ดีนั้น  ยังเกิดจากการที่บุคคลได้เคยศึกษา 
หาความรู้  ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย  และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเป็นผู้นําที่ด ี มาแต่ปางก่อน  
คือ แต่อดีตกาล  จน หล่อหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเป็นผู้นําที่ดี ปลูกฝัง เพ่ิมพูน อยู่ใน 
จิตสันดานยิ่งข้ึนต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน  ประมุขศิลป์ คือ คุณลักษณะของความเป็นผู้นําที่ดีเช่นนี ้ 
ชื่อว่า เป็นศิลป ์(Arts)  ซึ่งก็คือ “บุญบารม”ี นั้นเอง 
 
  คุณธรรม จริยธรรม สําหรับข้าราชการ นั้น  ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ 
  ๑. หลักการครองตน 
  ๒. หลักการครองงาน 
  ๓. หลักการครองคน 
  ๔. หลกัธรรมาภิบาล 
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หลักการครองตน 
 

 หลักการครองตน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี ้

 ๑. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ด ี คือ เป็นผู้มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตท่ีด ี
 ๑.๑ มีสุขภาพกายที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีท่วงท่ากิริยา รวมท้ังการแต่ง
กาย ท่ีสุภาพ เรียบร้อย ดีงาม สะอาด และดูสง่างามสมฐานะ 
 ๑.๒ มีสุขภาพจิตที่ด ีคือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอท่ีงาม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก ่
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วริิยะ สต ิสมาธ ิและปญัญา 
  ผู้มีศรัทธา หมายถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธาบุคคล และข้อปฏิบัติท่ีควรศรัทธา   
ไม่ลุ่มหลง งมงายในท่ีตั้งแห่งความลุ่มหลง 
  ผู้มีศีล คือ ผู้ท่ีรู้จักสํารวมระวัง  ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทางวาจา   
ให้เรียบร้อย ดีงาม  ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
  ผู้มีสุตะ คือ ผู้ได้เรียนรู้ทางวิชาการ  และได้ศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพด ี
  ผู้มีจาคะ คือ เป็นผู้มจีิตใจกว้างขวาง  ไม่คับแคบ  รู้จักเสียสละ 
  ผู้มีวิริยะ คือ ผู้ขยันหมั่นเพียร  ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ  และ/หรือ
ในหน้าท่ี รับผิดชอบ 
  ผู้มีสต ิคือ ผู้รู้จัก ยับย้ัง ชั่งใจรู้จักคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนคิด พูด ทํา 
  ผู้มีสมาธ ิคือ ผู้มีจิตใจตั้งมั่น  ขม่กิเลสนิวรณ์ 
  ผู้มีปัญญา คือ ผู้มีปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ  ทางเสื่อมแห่งชีวิต    
ตามท่ีเป็นจริง 

 ๒. ผู้มีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรท่ีด ี๗ ประการ คือ 
 ๑) เป็นผู้น่ารัก (ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 
 ๒) เป็นผู้น่าเคารพบูชา (ครุ) คือ เป็นผู้ท่ีสามารถเอาเป็นท่ีพ่ึงอาศัย  เป็นท่ีพ่ึงทางใจ 
 ๓) เป็นผู้น่านับถือ  น่าเจริญใจ (ภาวนีโย)  ด้วยว่า  เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว  
ควร แก่การยอมรับและยกย่องนับถือ  เอาเป็นเย่ียงอย่างได ้
 ๔) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)  รู้จักชี้แจง แนะนํา ให้ผู้อื่น 
เข้าใจด ีแจ่มแจ้ง  เป็นท่ีปรึกษาท่ีด ี
 ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคําที่ล่วงเกิน วิพากษ ์วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ 
ขอ ให้คําแนะนําต่างๆ ได ้(วจนักขโม) 
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 ๖) สามารถแถลงช้ีแจงเร่ืองที่ลึกซึ้ง หรือเร่ืองท่ียุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่าง ถูกต้อง  
และ ตรงประเด็นได ้(คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 
 ๗) ไม่ชักนําในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข)  
หรือ ไปในทางที่เหลวไหลไร้สาระ หรือที่เป็นโทษ  เป็นความทุกข์  เดือดร้อน 
 
 

หลักการครองงาน 
 

 หลักการครองงาน  ประกอบด้วยหลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ได้แก ่
  ๑. ฉันทะ  ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้รักงานท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่  และท้ัง
จะต้อง เอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน  และเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถในการทํากิจการ
งาน  และ มุ่งมั่นท่ีจะทํางานในหน้าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้สําเร็จเรียบร้อยอยู่
เสมอ 
  ๒. วิริยะ  ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร  ประกอบด้วยความ
อดทน  ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหน้าท่ีหรือในอาชีพของตน  จึงจะ
ถึงความสําเร็จ และความเจริญก้าวหน้าได ้
  ๓. จิตตะ  ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน  ผู้ท่ีจะทํางานได้สําเร็จด้วยดี  ม ี
ประสิทธิภาพนั้น  จะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานท่ีทํา  และมุ่งกระทํางานอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะสําเร็จ  ไม่ทอดท้ิงหรือวางธุระเสียกลางคัน  ไม่เป็นคนจับจด  หรือทํางานแบบทําๆ หยุดๆ 
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน” 
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การของตน  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ  ให้
กิจการงาน ทุกหน่วยดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
                ๔. วิมังสา  ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง  และ
ของผู้น้อยหรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ว่า ดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่  ได้
ผลสําเร็จ หรือมีความคืบหน้าไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงไร  มีอุปสรรคหรือปัญหาท่ี
ควรได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทํางาน  หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างไร  ขั้นตอนนี้ เป็นการนําข้อมูลจากจากท่ีได้ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจ
งานนั้นแหละมาวิเคราะห์ วิจัย  ให้ทราบเหตุผล ของปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในการทํางาน  
แล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  และปรับปรุงพัฒนาวิธี การทํางานให้ดําเนินไปสู่ความสําเร็จให้ถึง
ความเจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ขึ้นไปได ้
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  อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ข้อ “วิมังสา” คือความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลใน
การทํางาน ให้ได้ผลดีนี้  กล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง  จะเห็นมีข้อปฏิบัติท่ีจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ  ให้ได้ผลดีและมีความเจริญมั่นคง
ย่ิงกว่าข้ออื่นๆ อีก  ท่ีในวงวิชาการบริหาร ได้ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว  ได้แก ่
  ก) เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม (Initiatives)  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative)  
โครงการ ใหม่ๆ  ท่ี เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ  และวิธีการทํางานใหม่ๆ  
ให้การปกครอง การบริหาร กิจการงานได้บังเกิดผลด ี มีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น 
  ข) มีความคิดพัฒนา (Development)  คือ เป็นนักพัฒนา  ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ล้า
หลัง  หรือข้อบกพร่องในการทํางานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 ค) เป็นผู้มีสํานึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) 
สูง  คือ มี สํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง  โดยการศึกษาหาความรู้  เพ่ิมพูนศักยภาพ  และ 
สํานึกในการสร้าง ฐานะของตน  และมีสํานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  คือต่อ
ครอบครัว ต่อองค์กรและหมู่คณะ ที่ตนรับผิดชอบอยู่  และต่อสังคมประเทศชาติ  ให้เจริญสันติ
สุข และมั่นคง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสํานึกในหน้าที่ รับผิดชอบต่อสถาบันหลักทั้ง ๓  ของประเทศ 
ชาติไทยเรา  คือ สถาบันชาติ ๑  สถาบันพระพุทธศาสนา ๑  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑  
เพราะสถาบันหลักท้ัง ๓ นี้  หากสถาบันใดคลอนแคลน ไม่มั่นคง  ไม่ว่า จะเป็นเพราะถูกศัตรูภายใน  
และ/หรือ ศัตรูจากภายนอกรุกราน  ย่อมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอื่นๆ ของชาติไทยเรา  ให้
พลอยคลอนแคลนอ่อนแอไปด้วย 
                ผู้นําที่ดี  จึงย่อมต้องสําเหนียก  และจักต้องมีความสํานึก  ในหน้าที่ความ 
รับผิดชอบต่อ สถาบันหลักทั้ง ๓ นี้  อย่างจริงใจ  และจะต้องรับช่วยกันดําเนินการ  ให้ความ 
คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข บํารุง รักษา อย่างเข้มแข็งจริงจัง และต่อเนื่อง  ให้เกิดความเจริญ  และ 
ความสันติสุขอย่างมั่นคง ให้ได ้
                 ง) มีความมั่นใจตนเอง (Self  Confidence) สูง  นี้หมายถึง มีความมั่นใจ โดย
ธรรม  คือ มีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและวิสัยทัศน์  และท้ังคุณธรรม  คือ 
ความเป็นผู้มีศีล มีธรรม อันตนได้ศึกษาอบรมมาดีแล้ว  มิใช่มีความมั่นใจอย่างผิดๆ ลอยๆ อย่าง
หลงตัวหลงตน  ทั้งๆ ที่แท้จริง ตนเอง หาได้มีคุณสมบัตแิละคุณธรรมดีสมจริงไม ่ และจักต้องรู้จัก
แสดงความ มั่นใจ ในเวลาคิด พูด ทํา  ให้ เหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล สถานที่ และ   
ประชุมชน ด้วย 
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หลักการครองคน 
 

 หลักการครองคน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี ้
 ๑. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยด ีระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ชื่อ “เหฏฐิมทิศ”  มีเนื้อความว่า 
  “เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบ้ืองต่ํา  เจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา  พึงบํารุงบ่าว  คือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วยสถาน ๕ คือ 
  ๑.๑ ด้วยการจัดงานให้ตามกําลัง  กล่าวคือ มอบหมายหน้าท่ีการงานให้ตามกําลัง
ความรู้ สติปัญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job - รู้จักใช้คนให้ถูกกับงาน) 
  ๑.๒ ด้วยการให้อาหารและบําเหน็จรางวัล  กล่าวคือ เมื่อทําดี  ก็รู้จักยกย่องชมเชย  
และ/หรือ สนับสนุน อุดหนุน ให้ได้รับบําเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนตําแหน่งตามสมควรแก่ฐานะ  
เมื่อทําไม่ด ี ก็ให้คําตักเตือน แนะนํา สั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น  ถ้าไม่ยอมแก้ไขพัฒนาตน
ให้ดีขึ้น  ก็ต้องตําหน ิ และมีโทษตามกฎเกณฑ ์ โดยชอบธรรม 
                 ๑.๓ ด้วยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้  กล่าวคือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์ สุกดิบของ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ไม่เป็นผู้แล้งน้ําใจ คือไม่ปฏิบัติกับลูกน้อง  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
         ๑.๔ ด้วยแจกของมีรสดีแปลกๆ ให้กิน  หมายความว่า ให้รู้จักมีน้ําใจแบ่งปันของกิน 
ของใช้ดีๆ ให้ลูกน้อง 
         ๑.๕ ด้วยปล่อยในสมัย  คือ รู้จักให้ลูกน้อง  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ลาพักผ่อนบ้าง 
                 
                 ส่วนบ่าว หรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบญัชา  เมื่อเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา  ทํานุบํารุง
อย่างนี้แล้ว  ก็พึงปฏิบัติอนุเคราะห์เจ้านาย  ผู้บังคับบัญชาด้วยสถาน ๕  ตอบแทนด้วยเช่นกัน คือ 
                 (๑) ลุกข้ึนทาํงานก่อนนาย คือ ให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยันขันแข็ง  
ควรมาทํางานก่อนนาย  หรือผู้บังคับบัญชา  อย่างน้อย  ก็มาใหทั้นเวลาทํางาน  ไม่มาสายกว่านาย  
หรือ สายกว่าเวลาทํางานตามปกต ิ
         (๒) เลิกการทํางานทีหลังนาย คือ ทํางานด้วยความขยันขันแข็ง  แม้เลิก  ก็ควรเลิก  
ทีหลังนาย  หรือผู้บังคับบัญชา  อย่างน้อยก็อยู่ทํางานให้เต็มเวลา  ไม่หนีกลับก่อนเวลาเลิกงาน 
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  (๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ คือ มีความซื่อสัตย์  จงรักภักดี  ไม่คดโกงนาย หรือผู้
บังคับ บัญชา  ไม่คอร์รัปชั่น ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรม หรือเกินเหต ุ
  (๔) ทํางานให้ดีข้ึน คือ ตอ้งรู้จักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ใน
การ ทํางาน ให้ได้ผลด ีมีประสิทธิภาพสูง 
  (๕) นําคุณของนายไปสรรเสริญ คือ รู้จักนําคุณความดีของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา 
ไปยกย่อง สรรรเสริญ ตามความเป็นจริง  ในท่ีและโอกาสอันสมควร 
         กล่าวโดยย่อ  ผู้บังคับบัญชา กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  พึงปฏิบัติต่อกัน  ดังคํานัก
ปกครอง นักบริหารแต่โบราณกล่าวว่า“อยู่สูงให้นอนควํ่า  อยู่ต่ําให้นอนหงาย” 

                “อยู่สูงให้นอนคว่ํา”  หมายความว่า เป็นผู้ปกครอง  ผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นผู้นําคน  
พึง ดูแลเอาใจใส่ ทํานุบํารุง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องด้วยดี  คือด้วยความเป็นธรรม  ตาม
หลักธรรมของ พระพุทธเจ้า  ตามท่ีกล่าวข้างต้นนี้  เพื่อให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา  มีขวัญ
กําลังใจในการสนองงาน ได้เต็มท่ี  อย่าให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกท้อถอย  
ว่าทําดีสักเท่าใด  ผู้ใหญ ่ก็ไม่เหลียวแล  ดังคําโบราณท่านว่า 
   มีปาก  ก็มีเปล่า  เหมือนเต่าหอย 
   เป็นผู้น้อย  แม้ทําด ี ไม่มีขลัง 
  หรืออย่าให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา  เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่า  ผู้ใหญ่
ไม ่ยุติธรรม  มักเลือกปฏบิัติไม่เสมอกัน  ดังคําท่ีว่า 
   (เรา) ทํางานทั้งวัน  ได้พันห้า 

   (ส่วนคนอื่น) เดินไปเดินมา  ได้ห้าพัน 

  “อยู่ต่ําให้นอนหงาย”  หมายความว่า ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ก็พึง
ปฏิบัติตน  ต่อเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชาด้วยดี  รับสนองงานท่านด้วยความยินดี ด้วยใจจริง  
และทํางานด้วย ความเข้มแข็ง  ตามหลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
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  ๒. เปน็ผู้มีมนุษยสัมพันธ ์(Human Relation) ที่ด ี ด้วยคุณธรรม  คือ พรหม
วิหารธรรม  และสังคหวัตถ ุ
  พรหมวิหารธรรม  คุณธรรมเคร่ืองอยู่ของผู้ใหญ่ ๔ ประการ 
  (๑) เมตตา  คือ ความรัก ปรารถนาท่ีจะให้ผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข 
  (๒) กรุณา  คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ 
  (๓) มุทิตา  คือ ความพลอยยินด ีท่ีผู้อ่ืนได้ด ี ไม่คิดอจิฉาริษยากัน 
  (๔) อุเบกขา คือ ความวางเฉย  ไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัต ิ โดยท่ีเราก็
ช่วย อะไรไม่ได ้ ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยปัญญา  ตามพระพุทธพจน์ว่า “สัตว์โลกเป็นไป
ตามกรรม” 
  
 
  สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ  คือ 
  (๑) ทาน  รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน  แก่ผู้อ่ืนท่ีควรให้ปัน 
  (๒) ปิยวาจา  รู้จักเจรจาอ่อนหวาน  คือ กล่าวแต่วาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน 
  (๓) อัตถจริยา  รู้จักประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
  (๔) สมานัตตตา  เป็นผู้มีตนเสมอ  คือ ไม่ถือตัวเย่อหย่ิง จองหอง อวดด ี
  คุณธรรม ๔ ประการนี้  เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้  และยังความ
สมัคร สมานสามัคคี  ให้เกิดข้ึนระหว่างกันและกันด้วย  หรือจะเรียกว่า  เป็น “หลักธรรมมหา
เสน่ห”์ ก็ได ้
 

หลักธรรมาภิบาล 
 

 หลักธรรมาภบิาล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ด ี(Good Governance) คือ 
 ๑.๑ หลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา  การทําการตัดสินใจ 
(Decision Making)  และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง  และ
กฎระเบียบข้อบังคับ ขององค์กรท่ีออกตามกฎหมาย  ถูกต้องตามหลักศีลธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีของสังคม  ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ  และถูกต้องตรงประเด็น
ตามหลักวิชา  และได้รับความพึงพอใจ  จากชนท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
                ๑.๒ หลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ทํา กิจการงาน  และปฏิบัติงานได้เหมาะสม 
ถูกกาละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ (มีสัปปุริสธรรม) 
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  สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ  คือคนดีมีศีลธรรม  ม ี๗ ประการ คือ 
  ๑. ธัมมัญญุตา  รู้จักเหตุ  ได้แก ่ปัญญารู้เหตุแห่งทางเจริญ  และทางเสื่อม เป็นต้น 
                  ๒. อัตถัญญุตา  รู้จักผล  ได้แก ่ปัญญารู้ผล  ท่ีเป็นมาแต่เหตุ  หรือปัจจัยให้เกิดผล
ต่างๆ ตามท่ีเป็นจริง 
  ๓. อัตตัญญุตา  รู้จักตน  คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และฐานะของตน ตามท่ีเป็นจริง  
แล้ววางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ 
                  ๔. มัตตัญญุตา  รู้จักประมาณตน  ปฏิบัติตน วางตน ให้เหมาะสมแก่ฐานะ  และรู้จัก 
ประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ท่ีมีอยู่  และตามมีตามได ้

        ๕. กาลัญญุตา  รู้จักกาล คือ รู้จักเวลา หรือโอกาสท่ีควร และไม่ควรพูด หรือกระทํา 
การต่างๆ 
         ๖. ปริสัญญุตา  รู้จักชุมชน ว่ามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเป็นอยู่ และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมู่ชนต่างๆ  เพื่อให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม 
         ๗. ปุคลัญญุตา  รู้จักบุคคล  ว่ามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมีฐานะ
อย่างไร  เพื่อปฏิบัติตน หรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 
  ๗.๑ หลกัความบริสุทธิ ์คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทํากิจการงาน ด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ  คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ท่ีบริสุทธ์ิ 
  ๗.๒ หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง  
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  ด้วยความชอบธรรม  บนพื้นฐานแห่งหลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลท่ี
ถูกต้อง เชื่อถือได ้และตรงประเด็น  และด้วยความเที่ยงธรรม คือ ไม่อคต ิ หรือลําเอียงด้วยความ
หลงรัก หลงชัง ด้วยความกลังเกรง  และด้วยความหลง ไม่รู้จริง  คือขาดข้อมูลท่ีถูกต้องเชื่อถือได ้ 
และสมบูรณ์  เป็นเคร่ือง ประกอบการวินิจฉัย ตดัสินใจ ให้ความเท่ียงธรรม 
                 
                หลัก “ธรรมาภิบาล” นี ้ เมื่อกระจายเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  สําหรับพระราชา 
มหากษัตริย์ ท่ีทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักร  ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ชื่อว่า 
“ทศพิธราชธรรม”  อันผู้ปกครอง/ผู้บริหารประเทศชาติทุกระดับ  และแม้ผู้บริหารองค์กรอื่นๆ  พึง
ใช้ประกอบ การปฏิบัติงานของตน  ให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย  เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชนโดยส่วนรวม  ได้เป็นอย่างดี 
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 “ทศพิธราชธรรม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเรา   
ได้ทรงถือ เป็นหลักปฏิบัติ  ในการครองพระราชอาณาจักร  ให้พสนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข  
เป็นท่ีประจักษ์ตา  ประจักษ์ใจแก่ชนชาวโลกเสมอมานั้น  มี ๑๐ ประการ  ตามพระพุทธภาษิต
ดังต่อไปนี ้ คือ 
 ๑) ทาน การให้ 
 ๒) ศีล  การสังวรระวังกายและวาจา  ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ 
 ๓) ปริจจาคะ การเสียสละ 
 ๔) อาชชวะ ความซื่อตรง 
 ๕) มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน 
 ๖) ตปะ ความเพียรเพ่งเผากิเลส 
 ๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ 
 ๘) อวิหิงสา การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ตลอดท้ังสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก 
 ๙) ขันต ิ ความอดทน  
 ๑๐) อวิโรธนะ ความประพฤติปฏิบัติท่ีไม่ผิดทํานองคลองธรรม  และดํารงอาการคงท่ี 
ไม่หว่ันไหว  ด้วยอํานาจยินดียินร้าย 
 

   
 


