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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการบริหารงาน ในการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  ๓) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ การส่งเสริมความโปร่งใส
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่และองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล 
จังหวัดหนองคาย จ านวน ๓๙๘ คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๓   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๗ รูป/คน เลือกแบบ
เจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๒ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองขั้นตอนโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑. สภาพทั่วไปการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  มีระดับความคิดเห็นในเรื่องของสภาพ



 (ข) 

ทั่วไปในการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี ๖ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) ระดับความคิดเห็นในการ
สร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๗  (๒) ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักการมีส่วน
ร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๘ (๓) ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความ
โปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ (๔) 
ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ (๕) ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลัก
ไตรสิกขาตามหลักการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๓ (๖) ระดับของความ
คิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๑ 
  
 ๒. หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ (๑) ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย  ด้วย
หลักนิติธรรมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) (๒) การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย  ด้วยหลักความมีส่วนร่วมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
(ไตรสิกขา+สุจริต ๓) (๓) รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ด้วยความรับผิดชอบบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) 
 
 ๓. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการ อปท. ให้เป็นองค์กร
ที่มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ๙ กลยุทธ์ ดังนี้ (๑) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลัก
นิติธรรมในการบริหารงานด้วยความเที่ยงตรงและมั่นคง (๒) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติ
ธรรมในงานบริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกง (๓) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใส
ด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากรด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง (๔) กลยุทธ์การส่งเสริม
ความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงานโดยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ (๕) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิต   (๖) กล
ยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม (๗) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ (๘) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม (๙) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วย
หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม    
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Abstract 

 The research had three key objectives: i) to study general administration in 
promotion of transparency in accordance with Buddhism for administration of the local 
government organizations in Nongkhai province; ii) to study Buddhist principles relevant to the 
promotion of Buddhism – based transparency for administration of the local government 
organizations ; iii) to formulate the strategy of promoting the Buddhism –based transparency 
for administration  in local government organizations in Nongkhai province. 
 The research was a mixed one, with quantitative and qualitative instruments of the 
research, which was comprised of questionnaires of five – rating scale and in-depth structural 
interview. Sample of the research was executives, members of the municipality council and 
SAO councils, officials and civil servants of the organizations including people, totaling 3 9 8 
persons out of 75,767 population in the town municipality of Nongkhai and the subdistrict 
municipality of Jumpol, Viengkuk, Faorai, as well as the subdistrict administrative organization 
of Jumpol, Nonkhai province. The collection of quantitative data relied on the questionnaires, 
which had the value of index of all items objective congruence at 0.933.  Analysis of the data 
was calculated through descriptive statistics: frequency distribution, percentile, mean, and 
standard deviation.  In addition, for the collection of the qualitative data, the in-depth 
structural interview and the face to face interview were used to get the as reliable data as 
possible. In the third phase, the focus group discussion among 12 professional experts was 



 (ง) 

held to synthesize and verify the model. All qualitative data was analyzed by descriptive 
content analysis. 
 

    Findings were as follows:  
    1. As generally stated, administration in terms of Buddhism – based transparency 
management in the local government organizations in Nongkhai province possessed the 
different levels of opinion, which was related to statistically significant values, as follows: (1) 
the promotion of transparency management in terms of rule of law with the Buddhist 
principles of three right conducts – physical, verbal and mental- had the high level of a mean 
opinion at 3.67;  (2)  the promotion of transparency management in terms of participation with 
the Buddhist principles of three right conducts had the high level of a mean opinion at 3.68; 
(3) the promotion of transparency management in terms of responsibility with the Buddhist 
principles of three right conducts had the high level of a mean opinion at 3.78; (4) the 
promotion of transparency management in terms of rule of law with the Buddhist principles of 
three trainings – morality, concentration and wisdom - had the high level of a mean opinion at 
3.69; (5) the promotion of transparency management in terms of participation with the 
Buddhist principles of three trainings – morality, concentration and wisdom - had the high 
level of a mean opinion at 3.63; (6) the promotion of transparency management in terms of 
responsibility with the Buddhist principles of three trainings – morality, concentration and 
wisdom - had the high level of a mean opinion at 3.61. 
  
 2. The Buddha’s teachings, which can be suitably integrated to the good 
governance for promoting transparency in accordance with Buddhism for administration in the 
local government organizations consists of the principle of three trainings and the one of three 
right conducts, both of which can be practically applied into transparency management by 
the local government organization in terms of three individual domains: (1) rule of law (2) 
participation (3) responsibility. 
 
 3. The strategy of promotion and development of Buddhism - based transparency  
for encouraging the local government organizations to be an effectively administrative 
organization are subdivided into nine strategies: (1) the strategy of promotion of transparency 
with the principle of rule of law and honesty and determination; (2) the strategy of promotion 
of transparency in budgetary administration with the principle of rule of law and honesty and 
without corruption; (3)  the strategy of promotion of transparency in human resource 
management with equality and impartiality; (4) ) the strategy of promotion of transparency in 



 (จ) 

administration with principle of  responsibility, by carrying out right job progression; (5) the 
strategy of promotion of transparency with responsibility in budgetary administration for 
supporting and development of life;  (6) the strategy of promotion of transparency with 
principle of responsibility in living together among human being, community and environment; 
(7) the strategy of promotion of transparency with the principle of participation, co-thinking 
and cooperation: (8) the strategy of promotion of transparency with the principle of 
participation in budgetary administration by honesty, integrity and with social benefit - oriented 
service mindedness;  (9) the strategy of promotion of transparency with the principle of 
participation in personnel management, aiming to public service and social awareness. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยควำมอนุเครำะห์ของคณะกรรมกำร  ที่ปรึกษำ
ดุษฎีนิพนธ์อันประกอบด้วย ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  อำจำรย์ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ และ น.อ.ดร.นภัทร์ 
แก้วนำค อำจำรย์ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ร่วม  ที่กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำ ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ด้ำนภำษำ เนื้อหำ ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย      ที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดให้
กระจ่ำง จนสำมำรถท ำงำนจนบรรลุเป้ำหมำย 

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และพระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญฺ,ผศ.ดร.
ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้ก ำลังใจในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ด้วยดีตลอดมำ 

 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชำญที่ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย ผู้เชี่ยวชำญที่ให้ข้อมูล  ในกำร
ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์ กำรแจกแบบสอบถำม ผู้เชี่ยวชำญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ ผู้บริหำรและบุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคำยทุกท่ำน ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่กำรท ำดุษฎีนิพนธ์
จนส ำเร็จด้วยดี   
      ขอขอบพระคุณ คณำจำรย์สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ทุกท่ำน ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำ
ควำมรู้ ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกท่ำน ที่คอยให้ก ำลังใจและค ำปรึกษำดีๆ ที่มอบให้ผู้วิจัยตลอดมำ 
  ขอกรำบขอบพระคุณ พระมหำประหยัด ปญฺญำวโร ที่ช่วยเหลือข้อมูลด้ำนพระพุทธศำสนำ, 
อำจำรย์ ดร.สุกันต์ แสงโชติ ที่ช่วยเหลืองำนด้ำนภำษำอังกฤษ, อำจำรย์ ดร.จิดำภำ เร่งมีศรีสุข และ ผศ.ดร.
อนุวัต กระสังข์ ที่ช่วยให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ในกำรจัดท ำดุษฎนีิพนธ์ฉบับนี้    

 ขอขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ ที่ให้ก ำลังใจตลอดเวลำ ท ำให้มีโอกำสศึกษำและด ำเนินกำรท ำ
ดุษฎีนิพนธ์จนส ำเร็จด้วยดี 

 คุณควำมดีของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้มีพระคุณทุกๆ ท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ที่ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบ
ผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 
 

พระมหำสมเด็จ  มหำสมิทฺธิ (อัตสำร) 
๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 

 



 (ช) 

สารบัญ 
 
เรื่อง  

 
 
หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                                   

 (ก) 
(ค) 

กิตติกรรมประกาศ  (ฉ) 
สารบัญ  (ช) 
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภาพ   

 (ฌ) 
(ฎ) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  (ฏ) 
 
บทที่ ๑ บทน า              ๑ 
  ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
  ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
  ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
  ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
  ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ ๘ 
 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙ 
  ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์  ๑๐ 
  ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล ๒๐ 
  ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความโปร่งใส ๓๒ 
  ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ                  ๓๕ 
  ๒.๕ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานของ อปท. ๔๔ 
  ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๐ 
  ๒.๗ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๖๕ 
  ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                           ๗๑                                               
  ๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๐๐ 

 
บทที่ ๓  วิธีการด าเนินการวิจัย ๑๐๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  ๑๐๑ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๔ 



 (ซ) 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๖ 
  
บทที ่๔ ผลงานวิจัย ๑๐๘ 
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ  
       จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)                              ๑๐๙ 
 ๔.๒  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
                 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) ๑๑๙ 
 ๔.๓  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
                 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๖๖ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๐๓ 
  

            บทที่ ๕ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ ๒๑๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๑๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๒๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัย ๒๓๘ 
 
บรรณานุกรม   ๒๔๐ 
ภาคผนวก    ๒๔๖ 
     ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๒๔๗ 
     ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการวิจัย ๒๕๔ 
     ภาคผนวก ค คุณภาพของเครื่องมือ ๒๙๐ 
     ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                  ๒๙๗ 
           ภาคผนวก จ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ                                      ๓๐๕ 
           ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม         ๓๑๐                                 
 
ประวัติผู้วิจัย    ๓๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ฌ) 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางท่ี  หน้า 
  
            ๒.๑  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์                                                      ๑๗                                              
 ๒.๒ ความหมายหลักธรรมาภิบาล     ๒๕ 
            ๒.๓ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ๓๑ 

            ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความโปร่งใส             ๓๕ 

            ๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๔๒ 

   ๒.๖ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานของ อปท. ๕๗ 

            ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            ๖๔   

            ๒.๘ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๙ 

            ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ๗๔ 

            ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับธรรมาภิบาล ๘๐ 

            ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับหลักพุทธธรรม ๘๖ 

            ๒.๑๒ งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการบริหารองค์กร ๙๒ 

            ๒.๑๓ งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙๗ 

            ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ๑๐๓ 

            ๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ๑๐๙       

            ๔.๒ ภาพรวม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น  

                  ต่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กร 

                  ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย                                               ๑๑๑                   

            ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น 

                  เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักนิติธรรม ๑๑๒ 

            ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น 

                  เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักการมีส่วนร่วม    ๑๑๓                                                                                                                                                           



 (ญ) 

             ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น 

                      เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต๓ 

                      ตามหลักความรับผิดชอบ                                                              ๑๑๔                                                                                     

 ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น 

                     เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา  

                     ตามหลักการมีส่วนร่วม ๑๑๕ 

            ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น 

                     เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตาม 

                     หลักความรับผิดชอบ    ๑๑๖ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 (ฎ) 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่          หน้า 
 

          ๒.๑ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่น าไปสู่การจัดโครงสร้างองค์การ       ๑๑ 
๒.๒ ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการปฏิบัติ                           ๑๒ 
๒.๓ แสดงถึงแรงกดดันของกลยุทธ์                                                           ๑๓                                                                    

          ๒.๔ บทบาทควบคู่ของผู้น ากลยุทธ์                      ๑๕ 
          ๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย                                                              ๑๐๐ 
          ๔.๑ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักนิติธรรมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
                 (ไตรสิกขา+สุจริต๓)                                                                     ๑๕๕ 
          ๔.๒ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักการมีส่วนร่วมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
                 (ไตรสิกขา+สุจริต๓)                                                                     ๑๕๘ 
         ๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักความรับผิดชอบบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
                 (ไตรสิกขา+สุจริต๓)                                                                     ๑๖๑ 
         ๔.๔ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม   ๑๖๔ 
         ๔.๕ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักสุจริต๓ บูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล      ๑๖๗ 
         ๔.๖ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักไตรสิกขา บูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล    ๑๖๙ 
         ๔.๗ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม   ๑๗๑ 
         ๔.๘ กระบวนการกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา            ๑๗๓ 
         ๔.๙ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว 
               พระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานของ อปท. ในจังหวัดหนองคาย                ๒๐๓                            
         ๕.๑ กระบวนการกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา            ๒๒๐ 
         ๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
               ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย                                 ๒๒๓ 
         ๕.๓ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม      ๒๓๐ 
         ๕.๔ กระบวนการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ ภาคส่วน            ๒๓๘       
         ๕.๕ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารจัดการ                                      ๒๓๙       



(ฏ) 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้
ระบบคําย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระวินัยปิฎก 
วิ.ม. (ไทย)  = วินยปิฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (บาลี)  = วินยปิฏก  จูฬวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ที.สี. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย  สีลักขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อง.จตุกกฺ.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  ธัมมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  จูฬนิทเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ภาษาไทย) 
 
 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และ

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิง
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๗๒ 



(ฐ) 
 
หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม / 
ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓  หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  
ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 



บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  

   โลกของการบริหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนต่างก็มีการน า
หลักการ หรือแนวคิดทางการบริการแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการเข้ามาใช้
กันอย่างกว้างขวาง อาทิ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) การ
บริหารเชิ งกลยุทธ์หรือกลยุทธ์  (Strategic Management) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ 
(Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card : BSC)  
อย่างไรก็ตาม ในการบริหารองค์กรส าหรับยุคใหม่นี้  ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นที่
นิยมเช่นกัน แนวคิดท่ีจะกล่าวถึงนี้ ไม่ใช่หลักหรือแนวคิดทางการบริหารโดยตรง แต่เป็นแนวคิดที่มีการ
เสนอให้ใช้ควบคู่ หรือก ากับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งปวง ในขณะเดียวกัน ก็เชื่อว่าสามารถน า ไปสู่การลดหรือขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี แนวคิดดังกล่าวนี้คือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือใน
กรณีขององค์กรภาคเอกชนมักใช้ค า ว่า บรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG ) หรือเราอาจ
เรียกรวมๆ ได้ว่า “การบริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี  ได้มีการกล่าวถึง
หลักการส าคัญประการหนึ่ง ที่พึงน ามาใช้ในการบริหารจัดการ นั่นก็คือหลักความโปร่งใส ซึ่งเป็น
หลักการส าคัญประการหนึ่ง ที่มีการเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะในหน่วยงาน
ภาครัฐ เพราะถือว่า ความโปร่งใสเป็นหัวใจของการด าเนินบริหารจัดการองค์กร ในยุคสมัยที่การ
บริหารต้องมีความสุจริตและตรวจสอบได้ เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ความ
โปร่งใสเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆได้ และยังท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
  การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและเพ่ิมความน่าเชื่อถือของสภาพเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตัดสินใจ อันเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย และการเพิม่ความโปร่งใสในการบริหารองค์กร
ยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาล เช่น ช่วยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใช้กฎระเบียบ
ที่ซับซ้อน ลดการสิ้นเปลือง และลดปัญหาคอร์รัปชั่น ความโปร่งใสมีความส าคัญต่อภาคประชาชน 
เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรับรู้
กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล เพ่ือที่จะมั่นใจว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนั้น จะส่งผลร้ายแก่ตนเอง
หรือไม่ ซึ่งหากรัฐบาลมีความโปร่งใส ก็จะเพ่ิมความเชื่อมันของประชาชนต่อรัฐบาล และการตัดสินใจ
ที่มีความโปร่งใสก็จะมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้น                                                       
 ความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลก็ต้องมีระบบ “ธรรมาภิบาล” 
หรือการก ากับดูแลที่ดี เพราะสามารถน าไปสู่การลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร และน าพา
หน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้เป็น
อย่างดี และที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยการน าหลักพุทธธรรมที่มีการพัฒนาตนเอง



 ๒ 

ทางด้านจิตใจและการพัฒนาตนเอง อาทิ หลักสุจริต ๓ และหลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักธรรมในการท า
ความดี  เป็นหลักธรรมที่ทุกคนสามารถท าได้  เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  หลักสุจริต  
๓  แปลว่า  ความประพฤติชอบ  ๓  ประการ  คือ  (๑)  กายสุจริต  ความประพฤติชอบทางกาย  เช่น  
เว้นจากการฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกาม  (๒)  วจีสุจริต  ความประพฤติชอบทางวาจา  
เช่น  เว้นจากการพูดเท็จ  พูดส่อเสียด  พูดค าหยาบ  และพูดเพ้อเจ้อ  และ (๓)  มโนสุจริต  ความ
ประพฤติชอบทางใจ  เช่น  ไม่คิดอยากได้ของผู้อ่ืน  ไม่คิดพยาบาท ผู้อ่ืน  และมีความเห็นถูกต้อง  
เป็นต้น และหลักไตรสิกขา เป็นหลักธรรมในการพัฒนาคนและสังคม”๑ว่า การศึกษา (สิกขา) แยก
ออกไปเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ที่มี ๓ ด้าน คือ 
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่าไตรสิกขา เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ควรน ามา
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม  ซึ่งเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนทางกาย  
วาจา  ใจ  ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  อีกทั้งมุ่งเน้นให้รู้เข้าใจในสิ่งทั้งหลาย ตามความ
เป็นจริง เพ่ือละราคะ  โทสะ  โมหะ  เพ่ือน าให้จิตหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกิเลสทั้งหลาย 
           จากที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่า หลักพุทธธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่มีความส าคัญ
ในการบริหารราชการ สามารถน าไปบูรณาการกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการสากล และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันการทุจริตในการบริหารงานภาครัฐได้  
 การกระจายอ านาจการปกครองส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น  ให้มีอิสระในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยตนเอง และเพ่ือให้
การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการด้านการคลัง อันเป็นแหล่งที่มาของรายได้และการใช้จ่าย เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น การเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
บริหารการคลังท้องถิ่น จึงนับเป็นการยกระดับความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าขึ้น 
 ความเป็นอิสระในการบริหารการคลังท้องถิ่น หมายถึงว่า ความเป็นอิสระในการเงินและ
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับแนวทางและกรอบการปฏิบัติที่ก ากับโดยกฎหมายที่
ชัดเจน การปกครองท้องถิ่นเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง แต่การที่ท้องถิ่นจะสามารถบริหารงานให้ส าเร็จไปได้ด้วยดีนั้น
จ าเป็นต้องมีระบบในการจัดหารายได้และการใช้จ่าย เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น การก าหนดรายได้-รายจ่ายจะมีบัญญัติไว้ในกฎหมาย ท้องถิ่นจะก าหนดเอง
ไม่ได้ โดยการคลังจะประกอบไปด้วยการมีระบบงบประมาณ การมีรายได้ รายจ่าย  ท้องถิ่นจะต้องมี
ระบบงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละปี ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการวางแผนการด าเนินกิจการต่างๆ และ
การที่ท้องถิ่นมีการคลังเป็นของตนเอง ย่อมท าให้ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดการใช้จ่าย สามารถ
ด าเนินงานและริเริ่มงานอ่ืนได้ตามที่ตนเห็นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  และโดยหลัก 
ความโปร่งใสเป็นหัวใจที่จะท าให้การจัดการการคลังท้องถิ่นมีความชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุก

                                                           

๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศำสนำ พัฒนำคนและสังคม, (จัดพิมพ์ในระบบเครือข่าย โดย
ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SEAMEOSecretariat). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.seameo.org/vl/payutto/index.htm [ ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘ ]. 



 ๓ 

ฝ่าย ไม่มีการปิดบังซ่อนเร้น บิดเบือน หรือเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน อย่างไรก็ตาม  ความโปร่งใสจะ
เกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่จะมีระบบการก ากับดูแลที่ดี และมีผู้บริหารที่สุจริต มีคุณธรรมเท่านั้น ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหลายก็เป็นส่วนส าคัญที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของความโปร่งใส เพ่ือให้ความโปร่งใสเกิดขึ้นได้ด้วย
ส านึกและเป็นธรรมชาติ 
 เห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ยังถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่า มี
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นจ านวนมาก การถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในท านองดังกล่าว ย่อม
ไม่เป็นผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นทั้งในแง่ของงาน  (ภารกิจ) งบประมาณ (เงิน) และ
บุคลากรของท้องถิ่นอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ด าเนินภารกิจ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าลังถูกท้าทายความสามารถในเชิงการบริหารจัดการให้มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยเป็นหน่วยงาน
ราชการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะการ
ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 (๒) เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 
 (๓) เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น 
การจัดการจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็ก และคนชรา เป็นต้น 
 (๔) เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น เพราะเป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชน
ด าเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น เช่น การจัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงาน
ต่างๆ ที่มีรายได้โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน๒  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น           
ได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญทางด้านการ
ใช้จ่ายงบประมาณจ านวนสูง   
 ปัจจุบัน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าแนวคิดและทฤษฎีบริหารใหม่ๆมาใช้ 
โดยเฉพาะการน าหลักธรรมาภิบาลมาก ากับควบคุมการบริหารงานขององค์กร ท าให้ให้องค์การ

                                                           

๒ ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, กำรบริหำรกำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓. 



 ๔ 

บริหารส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง สามารถให้บริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชน สามารถ
ตรวจสอบได้ และได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสเพ่ิมมากข้ึน ควรน าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติด้วย โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและหลักสุจริต ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เพ่ือบูรณาการกับการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักการสากล น าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย คือ เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาล
ต าบล ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ แห่ง รวม ๓ แห่ง เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริม
ความโปร่งใสเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการบริหารงาน ในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

 
๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 

๑.๓.๑ การบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓.๒ หลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ควรเป็นอย่างไร 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ๑. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 



 ๕ 

  ๒. หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมในการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 
          ของ อปท.  
  ๓. หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน  
  ๔. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๕. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
  ๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 

 ผู้วิจัยได้แบ่ง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายนี้ ได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรเพ่ือตอบค าถาม
การวิจัย คือ   

 ๑) ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษา
ระดับความคิดเห็นของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย โดยมีตัวแปร
อิสระ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และรายได้ทั้งหมดต่อเดือน ตัวแปรตาม คือ ความ
คิดเห็นในการบริหารงานตามแนวพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ในการน าพุทธธรรม คือไตรสิกขาและสุจริต ๓ มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
 ๒) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือส าหรับ
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภา ผู้แทนหัวหน้าส่วน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าชุมชน 
นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคายตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
รับผิดชอบ มาใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ร่วมกับหลัก
พุทธธรรม คือ ไตรสิกขาและสุจริต เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือสร้างรูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตาม
แนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งเป็น
ผู้ให้ข้อมูล ดังนี้   

๑) ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมำณ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงาน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งด าเนินการศึกษาใน



 ๖ 

จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย  เทศบาลเมืองหนองคาย  เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจุมพล รวม ๓ แห่ง โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๓๙๘ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย   

  ๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In – depth Interview) โดย
ผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภา ผู้แทนหัวหน้าส่วน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ 
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  ๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๗ 
รูป/คน 
 ๓) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ รูป/คน 
  

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 

 พ้ืนที่ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คือ จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย  
เทศบาลเมืองหนองคาย  เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ และองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล 
อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย  

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 

 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๙ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

    ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย ไว้ดังนี้ 
 
    กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง วิถีทางหรือข้อก าหนดที่องค์การสมควรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนด ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอกภายในขององค์การ 
 

  กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส หมายถึง  แนวทางการก าหนดเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร การเลือกวิธีการ หรือกระบวนการในการปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
ตามบทบาทหน้าที่ ของบุคลากรและหน่วยงานตามความรับผิดชอบของตน โดยผ่านกระบวนการวัด
และประเมินผล เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมที่องค์กรก าหนด  

  หลักพุทธธรรม หมายถึง แนวทางการประพฤติปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม  
ซึ่งเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนทางกาย  วาจา  ใจ  ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  

 



 ๗ 

               หลักสุจริต  ๓  หมายถึง หลักธรรมแห่งความประพฤติชอบ ๓ ประการ ประกอบด้วย 
กายสุจริต  คือ การสร้างความประพฤติชอบทางกาย  ใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง วจีสุจริต  คือ ความ
ประพฤติชอบทางวาจา  ใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง และมโนสุจริต  คือ การสร้างความประพฤติชอบ
ทางใจ  สงบมั่นคง คิดวินิจฉัยได้ถูกต้อง เพ่ือสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหาร ด้านงาน เงิน และ
คน ของ อปท. 
              หลักไตรสิกขำ หมายถึง หลักธรรมส าหรับน ามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม  
ซึ่งเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนทางกาย  วาจา  ใจ  ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  
ประกอบด้วย อธิสีลสิกขา คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ทั้งทางกายและวาจา ของบุคลากรของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง อธิจิตตสิก
ขา คือ การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ ของบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
และอธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนาปัญญา ของบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย เพ่ือสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหาร ด้านงาน เงิน และคน   
 

      ควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ หมายถึง การกระท าการใดๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ 
ครอบคลุมถึงทุกการกระท าท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่
มีการท าดีทั้งกาย วาจา ใจ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ หลักไตรสิกขาและหลัก
สุจริต ๓ 

 

   ธรรมำภิบำล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เป็นแนวทางส าคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ด้วยความเป็นธรรม 
ประกอบด้วยหลักการ ที่ส าคัญ ๖ ประการ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  ในงานวิจัยเรื่องนี้น ามาศึกษา เฉพาะ ๓ 
หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ 
 

  หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
  หลักกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอความเห็นต่างๆ ไม่ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การเสนอร่างข้อบังคับ การร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างหรืออ่ืนๆ 
  หลักควำมรับผิดชอบ  หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อชุมชน การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของชุมชนและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
อย่างแท้จริง 
    กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดแบ่งระบบการจัดการ
ของ อปท. ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ การบริหารงาน การบริหารเงิน และการบริหารคน 



 ๘ 

    ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายก รองนายก และปลัดเทศบาลเมือง
นายก รองนายก และปลัดเทศบาลต าบล, นายก รองนายก และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่
ก ากับดูแลการบริหารงานของเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
   บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานที่
ปฏิบัติงานในเทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประชำชน หมายถึง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต าบล
เฝ้าไร่ และองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จังหวัดหนองคาย 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดหนองคำย หมายถึง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลเมืองหนองคาย  เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้า
ไร่ และองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 

 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.๖.๑ ทราบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมความโปร่งใส
ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย 

๑.๖ .๒ ท าให้ ได้หลักพุทธธรรม และรูปแบบการส่ งเสริมความโปร่งใส ตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 

 ๑.๖.๓ ได้กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

๑.๖.๔ ก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือการเผยแพร่ การส่งเสริมความโปร่งใสสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  

 
 
 
 
 

 
 

 



บทท่ี ๒ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์  
๒.๒  แนวคิดทฤษฎีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
๒.๓  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความโปร่งใส   
๒.๔  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
๒.๕  หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๖  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๗  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
๒.๙  กรอบแนวคิดการวิจัย   

 

ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ แนวคิดทฤษฎีการบริหารตาม
หลักธรรมมาภิบาล แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความโปร่งใส แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดการวิจัย มีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ ์ 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย และกระบวนการ
ก าหนดกลยุทธ์ไว้หลายแนวคิดดังนี้ 
 

 ๒.๑.๑ การสร้างกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
 ภาระหน้าที่ (Mission) ที่แข็งแกร่งและการน าโดยวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสิ่งที่มีความ 
ส าคัญ แต่มันยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความแข็งแกร่งและพลังอ านาจให้กับองค์กร ส าหรับองค์การที่
ประสบความส าเร็จ ก็ยังต้องการหาหนทางที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัตถุประสงค์ในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้คือบทบาทของกลยุทธ์นั่นเอง การสร้างกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องที่ยาก การ
ขะมักเขม้นกับการท างานเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้า การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic management) เป็นการสร้างการตัดสินใจและการสร้างแนวทางในการปฏิบัติ และ
ก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy management) จึงเป็นงานของผู้น าที่จะหาความเหมาะสมและเปลี่ยน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ๑ 

กลยุทธ์อาจเป็นแผนปฏิบัติที่ระบุถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้องค์การไปถึงจุดมุ่งหมาย ในการสร้างกลยุทธ์นั้น ผู้น าจะถาม
ค าถามว่า “ปัจจุบันองค์การอยู่ที่ไหน” “องค์การต้องการเป็นอย่างไร” “อะไรเป็นการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน” “อะไรคือหลักสูตรของการปฏิบัติที่
สามารถช่วยให้เราไปถึงวิสัยทัศน์ของเราได้” การพัฒนากลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องฟังเสียง
จากผู้คนทั้งภายใจและภายนอกองค์การ และต้องมีการทดสอบถึงแนวโน้มและความไม่ต่อเนื่อง
ภายใต้สภาพแวดล้อม 
 
 ๒.๑.๒  การก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติ (Strategy in Active) 
 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) และมีการผสมผสานกันกับองค์ความรู้ใน
สิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และภาระหน้าที่กับความสามารถหลักของบริษัท เป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างหลัก
และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกน ามารวมเข้าไว้ด้วยกันแล้ว บริษัทมีโอกาสดีเลิศก็จะ
ประสบความส าเร็จในสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน แต่ผู้น าต้องมีความแน่ใจว่ากลยุทธ์จะมีการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เมื่อนั้นพฤติกรรมที่แท้จริงภายในองค์การก็จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงแนว
ทางการปฏิบัติงานได้ 
 การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ มักจะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือหลายๆ อย่าง หรือส่วน
ต่างๆ ขององค์การที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ผู้น าที่เข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของ

                                                           

๑ Prescott, John E. “ Environments as Moderators of the Relationship between Strategy 
and Performance” Academy of Management Journal 29, 1986, p. 329-346. อ้างใน วิเชียร วิทยอุดม 
ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๐. 



 ๑๑ 

เครื่องมือที่ส าคัญที่สุดส าหรับการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ผู้น าแบบนี้การกระตุ้นและอิทธิพลต่อคนอ่ืน
ให้ยอมรับในพฤติกรรมซึ่งมีความจ าเป็นต่อการก าหนดนโยบายใหม่ ๆ 
 กลยุทธ์จะรวมถึงการปฏิบัติในเรื่องพ้ืนฐาน เช่น การออกแบบโครงสร้าง การจ่ายหรือระบบ
การให้รางวัล การจัดสรรงบประมาณและกฎระเบียบขององค์การ นโยบาย หรือการด าเนินงาน ตัวอย่าง 
เช่น บริษัท Conagra ผู้ผลิต Healthy Choices and Banquet brands (ทางเลือกของสุขภาพและ
เครื่องหมายบูติค) CEO ชื่อ Philip B. Fletcher ได้ท าการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเป็นการใช้ระบบ
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะกระตุ้นให้มีการใช้นโยบายใหม่ๆ ในการปฏิบัติและ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ๒  
 ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบในการท าการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
องค์การ ระบบ นโยบาย เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนแนวทางนโยบายของบริษัท แสดงให้เห็นการต่อเนื่อง
อย่างง่ายๆ ถึงวิธีการจัดโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ถ้าองค์การ
ด าเนินตามกลยุทธ์ของการเพ่ิมประสิทธิภาพภายในเพ่ือเสนอแก่ลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน 
องค์การก็อาจจะออกแบบโครงสร้างแบบเก่าตามสายงานของการบังคับบัญชา ในทุกวันนี้  องค์การ
ยอมรับถึงความจ าเป็นส าหรับกลยุทธ์ของนวัตกรรมที่ส าคัญและกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น เพราะว่ามี
ความจ าเป็นส าหรับการเพ่ิมการร่วมมือกันและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้น าจะเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การแบบตามสายงานของการบังคับบัญชา หรือตามการจัดองค์การกับแนวที่เน้นการใช้อ านาจสั่ง
การไปเป็นเน้นการท างานแบบทีมงาน ตามโครงสร้างองค์การแบบแนวนอน ดังแผนภาพ 
 
  ล าดับชั้นของการบังคับบัญชาตามแนวดิ่ง     ทีมตามแนวนอน 

 

 

 

 
 
รปูภาพที่ ๒.๑ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่น าไปสู่การจัดโครงสร้างองค์การ  

                             (Relationship of Strategy to Structure) 
 

ที่มา :  Richard L. Daft, Leadership Vision and Strategic Direction, Leadership Theory  
         and Practice, Harcourt brace College Publisher, Copyright 1999, P. 139. 

                                                           

 ๒ Burns, Greg. “How a New Boss Got Con Agra Cooking Again” , Business Week, July 25 
1994 : p. 72-73 อ้างใน วิเชียร วิทยอุดม ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๕, ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, (กรุงเทพมหานคร: 
๒๕๕๓),หน้า ๑๐๑. 

       กลยุทธ์ของนวัตกรรม, การปรับตวั 
(Strategy of innovation, adaptability) 

 
 
กลยุทธ์ของประสิทธิภาพ, ความมัน่คง 
(Strategy of efficiency stability) 



 ๑๒ 

องค์การที่ได้ผู้น าที่ดี ก็จะเรียกร้องให้ทุก ๆ คนในองค์การมีความกระตือรือร้นต่อการท า
กิจกรรมในองค์การ ผู้น ายังคงมีความรับผิดชอบต่อการสร้างแนวทางให้มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เมื่อ
ผู้น าไม่มีการจัดเตรียมแนวทาง องค์การก็จะล้มเหลวไปด้วย ดังนั้น งานที่ส าคัญส าหรับผู้น าก็คือ มีกล
ยุทธ์ส าหรับอนาคต ผู้น าจะต้องรู้จักมองทั้งภายในและภายนอกและมองออกไปข้างหน้า ผู้น าจะต้อง
ส ารวจภายในและภายนอกองค์การตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดแนวโน้มความเสี่ยง เพ่ือ
พัฒนาเป็นกลยุทธ์สร้างโอกาสให้กับองค์การ 

 

๒.๑.๓ การสนับสนุนความเป็นผู้น า (The Leader’s Contribution) 
 

การเป็นผู้น าที่ดีส าหรับองค์การในทุกวันนี้ ผู้น าจักต้องมีการแสดงออกถึงความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันกับทุกคนในองค์การ และผู้น าต้องมีความรับผิดชอบต่อการก าหนดทิศทางขององค์การผ่าน
ทางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และเมื่อใดเกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะจัดการควบคุม หากเมื่อใดเกิด
วิกฤติในงาน ผู้น าก็สามารถที่จะตัดสินใจผ่านทางวิสัยทัศน์และเชื่อมโยงวิสัยทัศน์เข้ากับกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานได้ ดังแสดงให้เห็นในรูปภาพ 

 สูง 

 

วิสัยทัศน์ 

 

ต่ า 

ต่ า           การปฏิบัติ           สูง         

 

รูปภาพที่ ๒.๒ ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการปฏิบัติ 

ที่มา : Richard L. Daft, “Leadership Theory and Practice, Harcourt Brace College 
Publisher, Copyright 1999, P. 140. 

 จากรูปแสดงให้เห็นว่าผู้น า ๔ ชนิดนี้ขึ้นกับวิสัยทัศน์และการปฏิบัติ 
๑. ผู้ที่มีวิสัยทัศน์น้อย ปฏิบัติน้อยเป็นพวก ผู้ไม่มีจิตใจจดจ่อ (The Uninvolved) และจะ

ไม่มีการเป็นผู้น าตลอดไป 
๒. ผู้มีวิสัยทัศน์น้อยปฏิบัติมาก เป็นพวกท างานอย่างจริงจัง (The Doer) เขาต้องท างาน

หนักในบริษัท ไม่เห็นทิศทาง ไม่รู้จักอุปสรรคไม่ค่อยมีความหมาย ไม่สนับสนุนองค์การแท้จริงทั้ง
ลูกจ้างและสังคม 

ผู้เพ้อฝัน 
(The Dreamer) 

 
ผู้น าทีมี่ประสิทธิผล 

(The Effective Leader) 
 

ผู้ไม่มีจิตใจจดจ่อ 
(The Uninvolved) 

 
ผู้ท างานอย่างจริงจัง 

(The Doer) 
 



 ๑๓ 

๓. พวกช่างฝัน (The Dreamer) มีความคิดมาก เหมาะที่จะขายความคิดให้ผู้ อ่ืน           
มีประโยชน์ในการชี้น าวิสัยทัศน์ จะเป็นพวกช่างคิดเพ้อฝันหรือสร้างความสนุก 

๔. พวกผู้น าที่มีประสิทธิผล (The Effective Leader) จะเป็นพวกมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ 
และสามารถเปลี่ยนฝันให้เป็นกลยุทธ์ที่ประสบผลส าเร็จ 

คุณสมบัติทั้ง ๔ แบบ มีความเป็นไปได้ของผู้น าในการจัดการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นได้ในองค์การ คุณลักษณะทั้ง ๔ แบบของผู้น านี้ จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจต่อ
วิสัยทัศน์และการแสดงออกได้โดยตรง ถ้าคนใดที่มีวิสัยทัศน์และการแสดงออกถึงแรงจูงใจต่ าก็จะ
ไม่ได้รับการสนับสนุน จึงเป็นผู้น าที่แท้จริงไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าคนใดที่มีวิสัยทัศน์และการ
แสดงออกถึงแรงจูงใจสูงก็จะได้รับการสนับสนุน จึงเป็นผู้น าที่แท้จริงได้ ดังนั้นการที่จะเป็นผู้น าที่
ประสบผลส าเร็จได้นั้น จักต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการใช้กลยุทธ์การแสดงออก 

 ๒.๑.๔  อิทธิพลเหนือและผลกระทบของผู้น ากลยุทธ์ (The Domain and Impact of 
Strategic Leadership) 

 ในองค์การต่าง ๆ มักจะถูกแรงกดดันกลยุทธ์ (Strategic Force) อยู่ ๖ ประการที่มีผล
โดยตรงต่อบทบาทของผู้น ากลยุทธ์ ซึ่งเป็นผลท าให้การขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับองค์การว่า จะให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตัวใหม่ที่มากกว่ากัน ดังรูปภาพข้างล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๒.๓ แสดงถึงแรงกดดันของกลยุทธ์ 

ที่มา : Afsaneh Nahavandi and Ali R. Organization Behavior, A simon & Schuster 
Company, Prentice-Hall, Inc, 2000, P. 202. 

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

เทคโนโลย ี วัฒนธรรม 

โครงสร้าง 

ภาวะผู้น า 

องค์การ 



 ๑๔ 

 จากภาพข้างล่างนี้ กลยุทธ์ เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงความสมดุลและความเหมาะสม
ท่ามกลางแรงกดดันเชิงกลยุทธ์ เมื่อมีกลยุทธ์ที่ดีองค์การก็มีความเป็ นไปได้อย่างสูงที่จะเกิด
ประสิทธิภาพ๓ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความเชื่อและสมมุติฐานร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ๔

โครงสร้าง คือ การออกแบบพ้ืนฐานอันเป็นส าคัญขององค์การ (การรวมอ านาจ, ความเป็นทางการ, 
การบูรณาการและช่วงกว้างของการควบคุม) ที่มีผลต่อการจัดวางทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงแรงกดดันภายนอกทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ที่ จะส่งผลกระทบต่อองค์การ 
เทคโนโลยี เป็นกระบวนการที่ใส่ปัจจัยเข้าไปเพ่ือแปรสภาพออกมาเป็นผลลัพธ์ และภาวะผู้น า ก็รวมถึง
ผู้จัดการและควบคุมท่ัวทุกระดับ 
 
 สรุปได้ว่า อิทธิพลของผู้น าด้านกลยุทธ์เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ ที่จะหาหนทาง
ถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ไปสู่การปฏิบัติ ผู้น ามักสร้างสิ่งแตกต่างอย่างแท้จริงส าหรับองค์กร 
โดยการเชื่อมความสัมพันธ์โดยใช้อิทธิพลที่มีอยู่สู่การปฏิบัติ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้น าด้วย ที่
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ในอนาคต รวมทั้งความน่าเชื่อถือ และดึงดูดใจส าหรับองค์กรหรือ
หนว่ยงานในองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้นไปจากปัจจุบัน 

 

 ๒.๑.๕ บทบาทของผู้น ากลยุทธ์ (Role of Strategic Leaders) 
 

 ผู้น ากลยุทธ์เป็นหลายๆ สิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อการก าหนดและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม กลยุทธ์ โครงสร้างความเป็นผู้น าและเทคโนโลยีขององค์การและการจูงใจพนักงาน เพ่ือให้
กระท าการตัดสินใจ บทบาทของพวกเขาเป็นทั้งการออกแบบหรือก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ส าหรับ
องค์การ และปฏิบัติตามกลยุทธ์ พวกเขาเล่นบทบาทควบคู่กันคือเป็นทั้งผู้ก าหนด และเป็นทั้งผู้ปฏิบัติ
ตาม ถ้าองค์การหนึ่งไม่ก าหนดกลยุทธ์ขึ้นมา หรือต้องการค้นหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและ
ต้องการจะเปลี่ยนแนวทางกลยุทธ์เสียใหม่ ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ก็จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์การบน
พ้ืนฐานของการผ่านถึงสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ แต่ในทางตรงกันข้ามกันองค์การที่มีการก่อตั้งที่ดี 
มีกลยุทธ์ที่ส าเร็จวางไว้ดีแล้ว ผู้น าก็กลายมาเป็นเพียงน ากลยุทธ์การปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้น 
บทบาทควบคู่ของผู้น ากลยุทธ์ อาจอธิบายได้ตามรูปภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 

 
                                                           

๓ Nahavandi and Malekzadeh, The Art and Science of Leadership. 2nd ed. Wew Jersey: 
Prentice-Hall. Inc.,4 2000) p. 19 อ้างใน วิเชียร วิทยอุดม ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๕, ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, 
(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓), หน้า ๑๓๔. 

 

๔ Schein, A.E. Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey-Bass, 1985, p. 
25. อ้างใน วิเชียร วิทยอุดม ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, ธนธัชการพิมพ์, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓),หน้า ๑๓๔. 

 



 ๑๕ 

  

 

 

 

 

 

          รูปภาพที ่๒.๔ บทบาทควบคู่ของผู้น ากลยุทธ์ 

ที่มา : Afsaneh Nahavandi and Ali R. Oraganization Behavior, A simon & Schuster 
Company, Prentice Hall., Inc., 2000, P. 203. 

ถึงแม้ว่า ผู้น าจะเล่นบทบาทเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์และการคงอยู่ที่ส าคัญในการ
ด าเนินการขององค์การ ในการใช้อิทธิพลของผู้จัดการระดับสูงมักจะถูกควบคุมโดยปัจจัยบางประการ
ภายในองค์การ และปัจจัยจากสภาพแวดล้อม จนท าให้อิทธิพลที่มีอย่างมากของผู้น าในการตัดสินใจ
ในหลายอย่างของการบริหารองค์การลดน้อยลง 

 ๒.๑.๖ ลักษณะท่ีดีของผู้ผู้น าเชิงกลยุทธ์ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 คุณลักษณะของการเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (The nature of strategic leadership) ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูง และการเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์นี้  ก็มีความหมายที่คล้ายคลึง
กับการเป็นผู้น าแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย (Path–goal leadership) ซึ่งเป็นผู้น าที่จูงใจผู้ใต้ บังคับบัญชาด้วย
รางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลส าเร็จในงาน หรือผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational leadership) ซึ่ง
เป็นการะบวนการน าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่ ดังนั้น  ผู้น าเชิงกลยุทธ์จึงต้องสนใจใน
ลักษณะของจุดมุ่งหมาย หรืเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมาก การเป็นผู้น าโดยมุ่ งที่จุดมุ่งหมายนี้
ต้องอาศัยการประเมินซ้ าที่เป้าหมายและคุณค่าขององค์การ รวมทั้งก าหนดทิศทางขององค์การที่จะ
เดินไป และเป็นการให้อ านาจแก่พนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานด้วย๕  
 การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) หมายถึง กระบวน การในการก าหนด
ทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือให้

                                                           

๕ รังสรรค์ ประเสริฐศรี,  ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์, ๒๕๕๑),  
หน้า ๑๔๑. 

 

ปัจจัยควบคุม 

ผู้น า การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัตติามกลยุทธ์ 

การปฏิบัติงาน 



 ๑๖ 

องค์การอยู่รอดต่อไปได้ และเรื่องของการเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ก็เป็นอีกหนึ่งในประเภทภาวะผู้น าที่จะ 
เป็นตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี๖ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

๑. ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้น านั้น ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้
หมายถึง เฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมในด้าน
อ่ืนๆ ด้วยการจะเป็นผู้น าที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็น
ผู้น าก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น 

๒. ความคิดริเริ่ม (Initiative) ความคิดริเริ่ม คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยค าสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะ
แก้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเอง ความคิดริเริ่มจะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างาน
จะต้องมีความกระตือรือร้น คือมีมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการ
ความส าเร็จอยู่เบื้องหน้า 

๓. มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness) ผู้น าที่ดีจะต้องมีความ
กล้าหาญในการคิดและกระท าสิ่งต่างๆ ไม่กลัวต่ออันตราย ความยากล าบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ ผู้น าที่มีความกล้าหาญจะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
นอกจาก ความกล้าหาญแล้ว  ความเด็จขาดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นในตัวของผู้น า
เอง ต้องอยู่ลักษณะของการ “กล้าได้กล้าเสีย” ด้วยแต่เป็นไปด้วยความมีเหตุมีผลอย่างรอบคอบ 

๔. การมีมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations) ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด 
ประสานประโยชน์สามารถท างานร่วมกับคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้น าที่มี
มนุษยสัมพันธ์ดี จะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้ 

๕. มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty) ผู้น าที่ดีจะต้องอาศัย
หลักของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นเครื่องมือในการ
วินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

๖. มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่
จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง อดทนทั้งในการท างาน และอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่ืน 
แรงกดดันต่างๆ  

๗.  มีความกระฉับกระเฉง (Alertness) ความกระฉับกระเฉง หมายถึง มีความฉับไวใน
การปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ ความตื่นตัว คล่องตัว เป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย มีพลังทางจิตที่
จะหยุดคิด ไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ หรือเหตุ
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รู้จักควบคุมตัวเอง (Self control)  

                                                           

๖ DuBrin, J. Anderew, Leadership Research Findinge, and Skills. 5th es. Boston: (Houghton 
Mifflincompany. 2007), p.391. อ้างใน เชวงศักดิ์ พฤษเทเวศ, การพัฒนาตัวบงช้ีผู้เชิงน ากลยุทธ์ของผู้บริหาร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๓), หน้า ๖๘. 

 



 ๑๗ 

๘. มีความจงรักภักดี (Loyalty) การเป็นผู้น าหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีความ
จงรักภักดี ต่อหมู่คณะต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภักดีช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจได้เป็น
อย่างดี 

๙. มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modesty) ผู้น าที่ดีจะต้อง ไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่
วางอ านาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล ความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้าจากคนใดแล้ว ก็จะท าให้
ลูกน้องมีความนับถือและให้ความร่วมมือเสมอ ๗ 

สรุปว่า ผู้น าเป็นผู้ก าหนดทิศทางองค์การโดยรวม ผ่านทางและกลยุทธ์ และมีการ
พิจารณาถึงความอยู่รอดขององค์การต่อไปในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการก าหนดทิศทาง
เพ่ือให้ทุกคนมีความมั่นใจ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่จ าเป็น การคิดถึงเรื่องอนาคตของ
องค์การไม่เพียงแต่มีความเป็นไปได้ แต่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่มีพลังเชื่อมโยงปัจจุบันกับอนาคต โดย
แสดงเห็นถึงการกระท าในปัจจุบัน และการตัดสินใจสามารถที่จะผลักดันองค์การให้ก้าวหน้าไปสู่
เป้าหมายในระยะยาว  

การวางแผนด้านกลยุทธ์ ที่ให้ความส าคัญต่อการก าหนด “กลยุทธ์” ที่ได้มาจากการคิด
วิเคราะห์แบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาในอดีต ไม่จ ากัดทางด้านทรัพยากร และงบประมาณมา
เป็นข้ออ้าง เป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ  เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้เกิดการริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางเลือกใหม่  จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์  
 

 
                                                           

๗ เนตร์พัณณา ยาวิราช, ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ลกรุ๊ป, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๑๓-๑๑๕. 

 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Prescott, John E.  
(1986, pp. 329-346) 

การสร้างกลยุทธ์ เป็นการสร้างการตัดสินใจและการ
สร้างแนวทางในการปฏิบัติ และก าหนดกลยุทธ์ที่
เหมาะสมให้เหมาะสมกับองค์การและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ (Strategy management) จึงเป็นงานของผู้น า
ที่จะหาความเหมาะสมและเปลี่ยนกลยุทธ์ ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

Burns, Greg.  
(1994 : pp. 72-73) 

การก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติ เป็นการก าหนดกล
ยุทธ์  และมีการผสมผสานกันกับองค์ความรู้ ใน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะภ าระห น้ าที่ กั บ
ความสามารถหลักของบริษัท เป็นแนวทางหนึ่งที่
สร้างหลักและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 



 ๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๘ Schein, A.E. Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey-Bass, 1985, p. 
25. อ้างใน วิเชียร วิทยอุดม ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, ธนธัชการพิมพ์, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓),หน้า ๑๓๔. 

 

Nahavandi and Malekzadeh  
(2000, p. 19)    

อิทธิพลเหนือและผลกระทบของผู้น ากลยุทธ์แรง
กดดันกลยุทธ์ (Strategic Force) อยู่ ๖ ประการที่มี
ผลโดยตรงต่อบทบาทของผู้น ากลยุทธ์ ซึ่งเป็นผลท า
ให้การขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับองค์การว่าจะให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตัว
ใหม่ที่มากกว่ากันสิ่งจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงความสมดุล
และความ เหมาะ สมท่ามกลางแรงกดดันเชิงกลยุทธ์ 
เมื่อมีกลยุทธ์ที่ดีองค์การก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่
จะเกิดประสิทธ์ภาพ 

Schein, A.E.  
(1985. p. 25.) 

วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ก าหนดความเชื่อและสมมุติฐาน
ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ๘โครงสร้าง คือ การ
ออกแบบพ้ืนฐานอันเป็นส าคัญขององค์การ (การรวม
อ านาจ, ความเป็นทางการ, การบู รณาการและ
ช่วงกว้างของการควบคุม) ที่ มีผลต่อการจัดวาง
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สิ่งแวดล้อม รวมถึงแรง
กดดันภายนอกทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผล
กระทบต่อองค์การ เทคโนโลยี เป็นกระบวนการที่ใส่
ปัจจัยเข้าไปเพ่ือแปรสภาพออกมาเป็นผลลัพธ์ และ
ภาวะผู้น า ก็รวมถึงผู้จัดการและควบคุมท่ัวทุกระดับ 



 ๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
( ๒๕๕๑, หน้า ๑๔๑ ) 

 

คุณลักษณะของการเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (The nature of 
strategic leadership) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องของ
ผู้บริหารระดับสูง และการเป็นผู้น าเชิ งกลยุทธ์นี้  ก็มี
ความหมายที่คล้ายคลึงกับการเป็นผู้น าแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย 
(Path–goal leadership) ซึ่ งเป็ นผู้ น าที่ จู งใจผู้ ใต้  บั งคับ
บัญชาด้วยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลส าเร็จในงานหรือ
ผู้ น าเชิ งปฏิ รูป  (Transformational leadership) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการน าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่ 
ดั งนั้ น ผู้ น า เชิ งกลยุท ธ์ จึ งต้ อ งสน ใจ ในลั กษณ ะของ
จุดมุ่งหมาย หรืเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมาก การ
เป็นผู้น าโดยมุ่งที่จุดมุ่งหมายนี้ต้องอาศัยกาดรประเมินซ้ าที่
เป้าหมายและคุณค่าขององค์การ รวมทั้งก าหนดทิศทางของ
องค์การที่จะเดินไป และเป็นการให้อ านาจแก่พนักงานให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

DuBrin, J. Anderew 
(2007, p.391) 

การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) หมายถึง 
กระบวนการในการก าหนดทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
ขึ้นมา เพ่ือให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้ และเรื่องของการเป็น
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ก็เป็นอีกหนึ่งในประเภทภาวะผู้น าที่จะเป็น
ตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 



 ๒๐ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

 
 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 แนวคิดทฤษฎีในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องความเป็นมาของ
หลักธรรมาภิบาล ความหมายของหลักธรรมาภิบาล และองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 

 ๒.๒.๑ ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) ได้มีการน าหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 
๒๕๔๐ ซึ่งจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)   มีการสนับสนุนการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติ มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้นานแล้ว ดังจะเห็นจากปฐมพระบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๙ ตรัสไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื ่อ
ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” ครองแผ่นดินโดยธรรม ก็คือปกครองโดยธรรม (ธรร
มาภิบาล) และในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่
ในรัฐธรรมนูญด้วย การบังคับใช้ก็เป็นไปตามกองทุนกู้ยืมระหว่างประเทศ  (IMF)  จนมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและได้มีรัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีหลักธรรมาภิบาลมาบังคับใช้

เนตร์พัณณา ยาวิราช 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๑๓-๑๑๕) 

การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบส าคัญ คือ ๑. 
ความรู้  การเป็ นผู้ น านั้ น เป็ นสิ่ งจ า เป็นที่ สุ ด  ๒. 
ความคิดริเริ่ม สามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอย
ค าสั่ง ๓. มีความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการคิด
และกระท าสิ่งต่างๆ ๔. การมีมนุษย์สัมพันธ์ ประสาน
ประโยชน์สามารถท างานร่วม กับคนทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้  ๕. มีความยุติธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริต อาศัยหลักของความถูกต้อง หลักแห่ง
เหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน ๖. มี
ความอดทน เป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่
จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง  ๗.  มีความ
กระฉับกระเฉง ฉับไวทันต่อเหตุการณ์  ๘. มีความ
จงรักภักดี มีความจงรักภักดีต่อหมู่คณะต่อส่วนรวม
และต่อองค์การ ๙. มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ไม่หยิ่ง
ยโส ไม่จองหอง ไม่วางอ านาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้
เหตุผล ความสงบเสงี่ยม 



 ๒๑ 

ด้วย ดังค าประกาศวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาคราชการ  “ข้าพเจ้า พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ขอ
ประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะมุ่งม่ันสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สุจริต เป็นธรรมและเป็น
ที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน รวมทั้งขจัดปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมุ่งพัฒนาการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎระเบียบให้เหมาะสม สร้างระบบราชการให้มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริต
ทั้งปวง จะมุ่งฟื้นฟูระบบคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
เร่งด่วน โดยจะใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ เพ่ือก่อให้เกิดผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี,  ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙) 
 การบริหารจัดการที่ดี  ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Good Governance ค านี้เริ่มใช้กัน
แพร่หลายภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
หลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ ทั้งนี้ เนื่องมาจากในหนังสือแสดงเจตจ านงกู้เงินจ านวน 
๑๗.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐบาลไทยให้ค ามั่นว่า
จะต้องสร้าง Good Governance ขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งแสดงโดยปริยายว่า ทั้งรัฐบาล
ไทยและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเชื่อว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการ
บริหารจัดการที่ไม่ดีหรือ อธรรมาภิบาล (Bad Governance)๙ และได้มีการน าค าว่า Good  Governance  
ได้เริ่มน ามาใช้เมื่อต้นทศวรรษที่ ๑๙๙๐ โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก และเอกสารของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  ซึ่ งองค์การระหว่างประเทศทั้ งสองนี้ ถือว่า Good  
Governance  เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่รับความช่วยเหลือทาง
การเงิน และเนื่องจากองค์การทั้งสองนี้ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของเงินทุน จึงก าหนดเป็นเงื่อนไขให้
ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น และมีการด าเนินการ
ตามนโยบายสาธารณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญารับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเคร่งครัด ปัจจัยทั้งสอง
นี้ จะช่วยให้ประเทศที่ประสบปัญหาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับสู่เสถียรภาพได้อย่างรวดเร็ว และ
ในระยะยาวสังคมที่มีธรรมาภิบาล จะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความสมดุลในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

 สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดจากแรงผลักดันของ 
กองทุนเงินกู้ระหว่างประเทศ (IMF) ให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิด
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตทั้งปวง ด้วยระบบการบริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารโดย
จะใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางการ
เศรษฐกิจ เกิดความเข้มแข็งทางสังคม และมีความสมดุลทางการบริหารกิจการบ้านเมือง 
 
 
 
 

                                                           

 ๙บ วรศั ก ดิ์   อุ ว ร รณ โณ , ก ารส ร้า งธ รรม าภิ บ าล  (Good Governance) ใน สั งค ม ไท ย , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘. 



 ๒๒ 

 ๒.๒.๒ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 

 ธรรมาภิบาล  เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Good  Governance ค าว่า “Good” 
แปลว่า “ดี” Governance  แปลว่า “การก ากับที่ดี  การดูแลอย่างดี” ธรรมาภิบาล หรือ Good 
Governance จึงเป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประกันว่าในองค์กรจะไม่มีการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาจะช่วยประกันเรื่องนี้ได้  เพราะที่
ผ่านมาการศึกษาของเรามีการโกงกินกันในทุกระดับ และบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ๑๐ 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิของผู้คนพลเมืองอย่างเสมอ
กัน มีระบบตัวแทนประชาชนที่สะท้อนความคิดของผู้คนได้อย่างเที่ยงตรงมีรัฐบาลที่ไม่ถืออ านาจเป็น
ธรรม๑๑ 
 ความหมายหลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดี โดยหลักสากลจะประกอบด้วย
คุณสมบัติ ดังนี้๑๒ 
 ๑. ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. ความโปร่งใส หมายถึง สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ 
 ๓. ความมั่นใจ หมายถึง การมีหลักการที่แน่นอน เป็นธรรมที่ท าให้สาธารณชนมั่นใจ 
 ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ใน
ด้านกิจการของรัฐ 
  “การบริหารจัดการที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และการ
น าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะและสิทธิมนุษยชน โดยหลักการบริหาร
จัดการที่ดี ต้องปราศจากการบิดเบือนใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดและคอรัปชั่น และเป็นไปตามกฎแห่ง
กฎหมาย๑๓ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมี
การเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้
มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ๑๔   

                                                           

๑๐เกษม  วัฒนชัย , ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณ ะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ,
(กรุงเทพมหานคร: ส านักนโยบายและแผนการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 

๑๑จุไรรัตน์  แสนใจรักษ์, ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 
๒๕๔๖), หน้า ๖๑. 

๑๒ชัยอนันต์ สมุทรวานิช, ศ.ดร., ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวน  การทางด้าน
สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลาการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 

๑๓ณดา  จันทรส์ม, ธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจ,(กรุงเทพมหานคร : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ ๒๕๔๘), หน้า ๒. 
 ๑๔ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓.  



 ๒๓ 

 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง
จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในการจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า การบริหาร  ต้องพูดถึงผู้บริหาร 
เพราะเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกัน จริยธรรมของการบริหาร
ภาครัฐจะไม่มีทางเกิดผลส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม การใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกท่ีจะน าสิ่งที่ดีไปใช้ และขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมด
ไปสิ่งเหล่านี้๑๕ คือ 
  ๑. ความซื่อสัตย์ เป็นจริยธรรมทั้งของการบริหารภาครัฐและของผู้บริหาร ความ
ซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึง การประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น  แต่ต้องตามจริยธรรมและ
ศีลธรรมด้วย 
  ๒. กฎหมาย เป็นที่ยอมรับกันว่า กฎหมายไม่สามารถอุดช่องโหว่การบริหารผู้บริหาร
ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายวางมาตรฐานขั้นต่ าของการ
ประพฤติมิชอบไว้เท่านั้น แต่มาตรฐานทางจริยธรรมในเรื่องของการประพฤติชอบและความซื่อสัตย์
นั้นสูงกว่ากฎหมาย 
  ๓. ความเป็นธรรม บอกยากว่าความเป็นธรรมคืออะไร บ้างว่าความเป็นธรรมอยู่ที่
จิตส านึกของผู้บริหาร ก็ไม่น่าจะถูกนัก เพราะผู้บริหารล าเอียงได้ ถ้าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์สูงสุดถือ
ว่าเป็นธรรม 
  ๔.  ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและจริยธรรมของการบริหารที่ถกเถียงกัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ในตัวประสิทธิภาพเองอาจไม่สอดคล้องกับจริยธรรม กรณีนี้จริยธรรมมีความส าคัญ
มาก เราสามารถหาหนทางที่จะให้ประสิทธิภาพไปด้วยกันได้กับจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
ซื่อสัตย์ ความโปร่งใส หรือความเป็นธรรม 
  ๕.  ความโปร่งใส เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและเป็นจริยธรรมของการบริหารเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันมีการเรียกร้องหาความโปร่งใสกันมาก เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ การบริหารภาครัฐได้ เรามี
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร บัญญัติให้รัฐเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชน การหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยข้อมูลถือได้ว่าขัดจริยธรรม 
  ๖.  ความมั่นคงของรัฐ เราใช้จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ ของรัฐ
ความมั่นคงของรัฐคือ ผลประโยชน์ของรัฐ ความมั่นคงของรัฐ คือประโยชน์ของรัฐอย่างหนึ่ง การใช้
จริยธรรมการบริหารความมั่นคง อาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จึงหาความสมดุลให้ได้ 
  ๗.  ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า ความร่ ารวยสร้างชื่อเสียง  เกียรติยศและ
ฐานะได้ จึงมีคนจ านวนไม่น้อยรีบสร้างความร่ ารวย โดยไม่แยแสต่อจริยธรรม 
 สิ่งหนึ่งที่คิดว่าไม่มีในต าราคือ ความรัก มีค ากล่าวกันว่า ความรักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เป็น
ความปรารถนา เป็นความห่วงหาอาทร ใครก็ตามที่มีความรัก ย่อมมุ่งพยายามที่จะให้สิ่งที่เรารักมี
ความสุข มีความเจริญ มีความมั่นคง 

                                                           

 ๑๕พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, “จริยธรรมการบริหารภาครัฐ”, มติชน, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘) : ๒. 



 ๒๔ 

 องค์การก็ท านองเดียวกัน ถ้าเรารักองค์การ เราจะปรารถนา เราจะมุ่งมั่นเพ่ือองค์การ 
เราจะมุ่งมั่นน าจริยธรรมและคุณธรรมไปใช้ในการบริหารองค์การ มีค ากล่าวภาษาอังกฤษว่า “To 
love is not to give to love, is to care” น่าจะให้ความกระจ่างชัด จะกระท าการสิ่งใด ถ้าเราไม่มี
ความรักในสิ่งนั้น ก็ป่วยการเปล่าไม่มีทางส าเร็จ ผู้บริหารใด มีความรักองค์การของตน จะใช้จริยธรรม
ในการบริหารและจะได้ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 
 ยุคศรี  อาริยะ ได้เขียนหนังสือเรื่องโลกาภิวัฒน์ กับ Good Governance ในธรรมาภิ
บาลกับคอร์รัปชั่นในสังคม มีใจความตอนหนึ่งว่า ธรรมรัฐ มีความหมายไม่ตรงกับความหมายของ 
Good Governance นัก เพราะ Good Governance น่าจะหมายถึง ระบบ การบริหารและการ
จัดการที่ดี ซึ่งไม่ใช่การสร้างรัฐที่ดีงาม และหากใช้ค าไทยว่า ธรรมรัฐ  ภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นค าว่า 
Good State ไม่ใช่ Good Governance๑๖   
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ระบุหลักการของค านิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ดังนี้ 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายราชการ และ
ฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปัจจุบัน๑๗ ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การบริหารจัดการที่ดี การก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็น
ต้น ต่อมา ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ Good Governance อย่างเป็นทางการว่า ธรรมาภิบาล 
หมายถึง วิธีการด าเนินการปกครอง ที่ท าให้เกิดผลดีและความเหมาะสม๑๘ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๑๙ ให้ความหมายของค าว่า “ธรรมาภิ
บาล” หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือ
บรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะเกิดวิกฤตที่หากจะมีมาในอนาคต  เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
                                                           

 ๑๖ยุคศรี อาริยะ, โลกาภิวัฒน์ กับ Good Governance ในธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชั่นในสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๑. 
 ๑๗สุดจิต นิมิตกุล, “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี .” ในการปกครองที่ดี (Good 
Governance), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔. 
 ๑๘ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 
๒๕๔๕), หน้า ๓๘๗.   

๑๙ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ,(กรุงเทพมหานคร : 
กองกลาง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔) หน้า ๑๓.  



 ๒๕ 

ยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 
 สถาบันวิถีทรรศน์๒๐ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) 
หมายถึง ระบบในการบริหารและการจัดการที่ดี มากกว่าจะหมายถึง การสร้างรัฐที่ดีงามอย่างที่เข้าใจ
กัน 
 สมคิด บางโม เห็นว่า ธรรมาภิบาล หมายถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีคุณธรรม 
มุ่งให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีความสุข และบ้านเมืองประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน (ธุรกิจ) 
และภาคประชาสังคม (ประชาชนทั่วไป) นั่นคือ ให้ทุกภาคส่วนของบ้านเมืองได้รับความเป็นเมืองและ
มีความสุข๒๑ 
 สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลหรือ Good Governance มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
แตกต่างและคล้ายคลึงกัน  แต่ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ค าว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง 
การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยมีการเชื่อมโยง
องค์ประกอบ ๓ ส่วนของสังคมเข้าด้วยกัน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายหลักธรรมาภิบาล 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๘.) 

ธรรมาภิบาล คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี เกิดจากแรงผลักดันของ กองทุนเงินกู้ระหว่าง
ประเทศ (IMF) ให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารประเทศ เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการ
ทุจริตทั ้งปวง ด้วยระบบการบริหารที ่มีคุณธรรม
จร ิยธรรมในการบริหาร โดยจะใช้กลไกของรัฐ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเศรษฐกิจ เกิดความ
เข้มแข็งทางสังคม และมีความสมดุลทางการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 

                                                           

๒๐สถาบันวิถีทรรศน์, ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานมูลนิธิภูมิวิถี
ทรรศน์, ๒๕๔๖),หน้า ๔๒.  

๒๑สมคิด  บางโม, จริยธรรมทางธุรกิจ,(กรุงเทพมหานคร: พัฒนวิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๕. 



 ๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๘.) 

ธรรมาภิบาล คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี เกิดจากแรงผลักดันของ กองทุนเงินกู้ระหว่าง
ประเทศ (IMF) ให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารประเทศ เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการ
ทุจริตทั ้งปวง ด้วยระบบการบริหารที ่มีคุณธรรม
จร ิยธรรมในการบริหาร โดยจะใช้กลไกของรัฐ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเศรษฐกิจ เกิดความ
เข้มแข็งทางสังคม และมีความสมดุลทางการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 

เกษม  วัฒนชัย 
(๒๕๔๖), หน้า ๒๓.) 

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance จึงเป็นหลัก
คิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประกันว่าใน
องค์กรจะไม่มี การฉ้อราษฎร์บั งหลวง ไม่ด้อย
ประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาจะช่วย
ประกันเรื่องนี้ได้  เพราะที่ผ่านมาการศึกษาของเรามี
การโกงกินกันในทุกระดับ และบริหารงานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

จุไรรัตน์  แสนใจรักษ์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๑.)    

การบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม 
เคารพสิทธิของผู้คนพลเมืองอย่างเสมอกัน มีระบบ
ตัวแทนประชาชนที่สะท้อนความคิดของผู้คนได้อย่าง
เที่ยงตรง มีรัฐบาลที่ไม่ถืออ านาจเป็นธรรม 

ชัยอนันต์ สมุทรวานิช 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๒.) 

ความหมายหลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดี 
โดยหลักสากลจะประกอบด้วยคุณสมบัติ ๑. ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน หมายถึง การมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ๒. ความโปร่งใส หมายถึง 
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้  ๓. ความ
มั่นใจ หมายถึง การมีหลักการที่แน่นอน เป็นธรรมที่ท า
ให้สาธารณชนมั่นใจ ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ใน
ด้านกิจการของรัฐ 

 
 
 
 



 ๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 
ณดา  จันทร์สม 
(๒๕๔๘, หน้า ๒) 

การบริห ารจัดการที่ ดี ” ห รือ  “ธรรมาภิ บ าล” 
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และการน าผลการ
ตัดสินใจไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะและ
สิทธิมนุษยชน โดยหลักการบริหารจัดการที่ดี ต้อง
ปราศจากการบิดเบือนใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดและ
คอรัปชั่น และเป็นไปตามกฎแห่งกฎหมาย 

ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล 
(๒๕๔๙, หน้า ๓.) 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยง
องค์ประกอบทั้ ง ๓  ส่วนของสั งคม คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่าง
สมดุล ส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการพัฒนาประเทศชาติให้
เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 

เปรม ติณสูลานนท์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๒) 

จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ  จะไม่มีทางเกิด
ผลส าเร็จ ได้  ถ้ าผู้ บ ริหารไม่มี จริยธ รรม การใช้
จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกที่จะน าสิ่งที่ดี
ไปใช้ และขจัดสิ่งที่ ไม่ดีให้หมดไป ประกอบด้วย          
๑.ความซื่อสัตย์  ๒.กฎหมาย ๓.ความเป็นธรรม                        
๔.ประสิทธิภาพ  ๕.ความโปร่งใส  ๖.ความมั่นคงของ
รัฐ   ๗.  ค่านิยมของคนไทย 

ยุคศรี อาริยะ 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๑) 

ธรรมรัฐ มีความหมายไม่ตรงกับความหมายของ 
Good Governance นักเพรา Good Governance 
น่าจะหมายถึงระบบ การบริหารและการจัดการที่ดี 
ซึ่งไม่ใช่การสร้างรัฐที่ดีงาม และหากใช้ค าไทยว่า 
ธรรมรัฐ  ภาษาอังกฤษก็น่ าจะเป็นค าว่า Good 
State ไม่ใช่ Good Governance 

 
 
 
 
 



 ๒๘ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 
สุดจิต นิมิตกุล 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๔) 

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ดังนี้ 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เป็น
แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุม
ถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายราชการ และ
ฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้
รักสามัคคีร่วมกัน เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไข
เยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต 
เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแส
โลกยุคปัจจุบัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ 
(๒๕๔๕, หน้า ๓๘๗)   

ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การบริหารจัดการที่ดี การ
ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี  เ ป็ น ต้ น  ต่ อ ม า
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ Good Governance 
อย่างเป็นทางการว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง วิธีการ
ด าเนินการปกครอง ที่ท าให้ เกิดผลดีและความ
เหมาะสม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๓) 

ธรรมาภิบาล” หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี  เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบ
ให้สังคมทั้ งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ซึ่ งครอบคลุมถึ งฝ่ ายวิช าการฝ่ าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน
เป็นพลังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ 
เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะเกิดวิกฤต
ที่หากจะมีมาในอนาคต 

 
 



 ๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 
สถาบันวิถีทรรศน์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๒) 

ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบในการบริหารและการ
จัดการที่ดี มากกว่าจะหมายถึง การสร้างรัฐที่ดีงาม
อย่างที่เข้าใจกัน 

สมคิด  บางโม 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๐๕) 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี มีคุณธรรม มุ่งให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มี
ความสุข และบ้ าน เมืองประกอบด้ วยภาครัฐ 
ภาคเอกชน (ธุรกิจ) และภาคประชาสังคม(ประชาชน
ทั่วไป) นั่นคือ ให้ทุกภาคส่วนของบ้านเมืองได้รับ
ความเป็นเมืองและมีความสุข 

 
 

 ๒.๒.๓ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 

 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มีหลายองค์ประกอบ ตามแนวคิดของส านักและ
นักวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๖ ประการ๒๒  คือ 
  ๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
  ๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็น
นิสัยประจ าชาติ 
  ๓. หลักความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการ ให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวกและ       
มีกระบวนการ ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

                                                           

 ๒๒สุดจิต นิมิตกุล, “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี .” ในการปกครองที่ดี (Good 
Governance), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๔. 



 ๓๐ 

  ๔.  หลักการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ 
การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
  ๕. หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
  ๖.  หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทย มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน 
 หลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดี โดยหลักสากล จะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้  
  ๑. ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน หมายถึง การที่บุคคลมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  ๒. ความโปร่งใส หมายถึง สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได ้       
  ๓. ความเชื่อใจ หมายถึง การมีหลักการที่แน่นอน เป็นธรรมที่ท าให้สาธารณชนมั่นใจ 
  
  ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการ 
ในด้านกิจการของรัฐ๒๓ 
 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมของการบริหาร
ภาครัฐ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการจัดงานครบรอบ 
๕๑ ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่าการบริหาร  ต้องพูดถึงผู้บริหาร เพราะเป็นเรื่องที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกัน จริยธรรมของการบริหารภาครัฐจะไม่มีทางเกิด
ผลส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม การใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกท่ีจะน าสิ่งที่ดีไปใช้ และขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป สิ่งเหล่านี้๒๔ คือ 
 ๑. ความซื่อสัตย์ เป็นจริยธรรมทั้งของการบริหารภาครัฐและของผู้บริหาร ความ
ซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึง การประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องตามจริยธรรมและ
ศีลธรรมด้วย 
 ๒. กฎหมาย เป็นที่ยอมรับกันว่า กฎหมายไม่สามารถอุดช่องโหว่การบริหารผู้บริหาร
ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายวางมาตรฐานขั้นต่ าของการ
ประพฤติมิชอบไว้เท่านั้น แต่มาตรฐานทางจริยธรรมในเรื่องของการประพฤติชอบและความซื่อสัตย์
นั้นสูงกว่ากฎหมาย 

                                                           

 ๒๓ชัยอนันต์ สมุทรวานิช, ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : เดือนการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒. 
 ๒๔พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, “จริยธรรมการบริหารภาครัฐ”, มติชน, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘) : ๒. 



 ๓๑ 

 ๓. ความเป็นธรรม บอกยากว่าความเป็นธรรมคืออะไร บ้างว่าความเป็นธรรมอยู่ที่
จิตส านึกของผู้บริหาร ก็ไม่น่าจะถูกนัก เพราะผู้บริหารล าเอียงได้ ถ้าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์สูงสุดถือ
ว่าเป็นธรรม 
 ๔.ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและจริยธรรมของการบริหารที่ถกเถียงกัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ในตัวประสิทธิภาพเองอาจไม่สอดคล้องกับจริยธรรม กรณีนี้  จริยธรรมมี
ความส าคัญมากเราสามารถหาหนทางที่จะให้ประสิทธิภาพไปด้วยกันได้กับจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส หรือความเป็นธรรม 
 ๕. ความโปร่งใส เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและเป็นจริยธรรมของการบริหารเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันมีการเรียกร้องหาความโปร่งใสกันมาก เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ การบริหารภาครัฐได้เรามี
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร บัญญัติให้รัฐเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชน การหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยข้อมูลถือได้ว่าขัดจริยธรรม 
 ๖.  ความมั่นคงของรัฐ เราใช้จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ ของรัฐ
ความมั่นคงของรัฐคือ ผลประโยชน์ของรัฐ ความมั่นคงของรัฐ คือประโยชน์ของรัฐอย่างหนึ่ง การใช้
จริยธรรมการบริหารความมั่นคงอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จึงหาความสมดุลให้ได้ 
 ๗. ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า ความร่ ารวยสร้างชื่อเสียง  เกียรติยศและ
ฐานะได้ จึงมีคนจ านวนไม่น้อยรีบสร้างความร่ ารวย โดยไม่แยแสต่อจริยธรรม 
 
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของส านัก และนักวิชาการ
ต่างๆ  ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มี ๖ ประการ คือ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลัก
คุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔)  หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบและ ๖)  หลักความ
คุ้มค่า 
 
ตารางท่ี ๒.๓ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุดจิต นิมิตกุล 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๔) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
หลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี ๖ ประการ คือ ๑. หลักนิติธรรม ๒. หลัก
คุณธรรม ๓. หลักความโปร่งใส ๔.  หลักการมีส่วน
ร่วม ๕. หลักความรับผิดชอบ และ ๖.  หลักความ
คุ้มค่า 



 ๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๓ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 

 
 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความโปร่งใส 
 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ
และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทา ป้องกัน 
หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม 
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน๒๕ 
 “ความโปร่งใส” (Transparency) นั้น อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีนิยามทีต่ายตัว หากแต่ว่าการ
ให้ค านิยามของ “ความโปร่งใส” อาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจของหน่วยงานที่น าไปใช้ รวมทั้งบริบทของ
สังคม วัฒนธรรม ซึ่งรวมไปถึงค่านิยมและวิถีชีวิต ความโปร่งใสจึงเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างและ
หลากหลาย เพราะหน่วยงานในแต่ละแห่งในแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมองค์การ ธรรมเนียม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมหรือหน่วยงานที่แตกต่างกัน ทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวข้องที่ล้วนมี
ความหลากหลาย เช่น ความโปร่งใสในภาครัฐ อันเป็นผลมาจากนโยบายหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติที่จัด

                                                           

 ๒๕ สุดจิต นิมิตกุล, “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี” ใน การปกครองที่ดี (Good 
Governance), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓-๒๔. 

ชัยอนันต์ สมุทรวานิช 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๒.) 

หลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดี โดยหลักสากลจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ ๑ . ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน หมายถึง การที่บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  ๒. ความโปร่งใส หมายถึง 
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้  ๓. ความ
เชื่อใจ หมายถึง การมีหลักการที่แน่นอน เป็นธรรมที่
ท าให้สาธารณชนมั่นใจ และ ๔. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
ด าเนินการ ในด้านกิจการของรัฐ 

เปรม ติณสูลานนท์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๑.)    

องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๑. 
ความซื่อสัตย์ ๒.กฎหมาย ๓.ความเป็นธรรม ๔.
ประสิทธิภาพ ๕. ความโปร่งใส ๖. ความมั่นคงของ
รัฐ และ ๗. ค่านิยมของคนไทย 



 ๓๓ 

ช่องทาง ให้ข้อมูลด้วยวิธีที่เสริมความเข้าใจนโยบายสาธารณะเพ่ิมประสิทธิผลของวิถีการเมือง และ
ลดความไม่แน่นอนของนโยบาย เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับ “ความโปร่งใส” แตกต่าง
กันไป ดังนี้ 
 หลักความโปร่งใสว่า เป็นกระบวนการท างาน กฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่มีความเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามที่กฎหายบัญญัติ๒๖ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี๒๗ ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายหลักความโปร่งใสไว้ว่า การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ในระดับภาครัฐ การตัดสินใจและการปฏิบัติงานของภาครัฐ ต้องมีความโปร่งใสเรื่องนี้
เป็นประเด็นส าคัญในการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมของภาคธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐช่วยให้
ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้อง และประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐได้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ช่วยให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวาง ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ เป็นสิ่ งจ าเป็นเพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึน้ 
 ความโปร่งใส เป็นเครื่องมือที่จะท าให้เป้าหมายอ่ืนๆ บรรลุถึงความส าเร็จ เช่น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังเป็นวิธี
ป้องกันคอร์รัปชั่นที่ดีที่สุด ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติในหลายๆ วงการ ไม่ว่าจะในภาครัฐ หรือในภาคเอกชน 
หันมาให้ความสนใจกับความโปร่งใส เพราะมองเห็นประโยชน์ในหลายด้าน ทั้ งนี้ สามารถสรุป
ความส าคัญของความโปร่งใสได้ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ความโปร่งใส สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และเพ่ิมความน่าเชื่อถือของสภาพเศรษฐกิจ 
 ๒) ความโปร่งใส มีหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมการตรวจสอบได้ของภาคเศรษฐกิจ 
และภาครัฐ โดยการตรวจสอบได้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีความโปร่งใส 

                                                           

 ๒๖ เกรียงไกร เจริญวงศ์ศักดิ์, ธรรมรัฐภาคการเมือง บทบาทภาคีเมือง, รัฐสภาสาร. (๕ กันยายน 
๒๕๔๑) : ๘๔. 
  ๒๗ ส านักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี, พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๒๖-๒๗. 
 



 ๓๔ 

 ๓) ความโปร่งใส เป็นหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปร่งใส หมายถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลที่มีผลต่อชีวิต และเป็นการมอบอ านาจแก่ประชาชนที่จะ
เลือกด าเนินชีวิตจากข้อมูลที่ได้รับอันเป็นการสร้างความเท่าเทียม และสร้างทางเลือกให้ประชาชน ซึ่ง
เป็นกระบวนการส าคัญของประชาธิปไตย 
 ๔) ความโปร่งใส เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล ในอดีตวาทกรรม
เกีย่วกับการพัฒนาจะพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้ งบประมาณรายจ่าย และการจ้างงาน แต่ใน
ปัจจุบันวาทกรรมทั้งหลาย ได้น าประเด็นของความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามา
เกีย่วข้องด้วย 
 ๕) ความโปร่งใส ในภาครัฐส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประสิทธิผลของการ
บริหารนโยบายภาครัฐ และการพัฒนา การเพ่ิมความโปร่งใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาล 
เช่น ช่วยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใช้กฎระเบียบที่ซับซ้อน ลดการสิ้นเปลืองและลดปัญหา
คอร์รัปชั่น 
 ๖) นอกจากนี้การรับประกันความโปร่งใส หมายถึง การรับประกันสิทธิของบุคคลใน
ข้อมูลรูปแบบต่างๆ สิทธิเหล่านี้ สามารถป้องกันการละเมิดอ านาจที่เกิดขึ้นจากการมีข้อมูลที่ไม่เท่า
เทียม (Information Asymmetry) ดังนั้น จึงช่วยลดปัญหาคอร์รัปชั่นได้ด้วยการรับประกันความ
โปร่งใส ยังส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานแสดงการตอบโต้ต่อปัญหา
ปัจจุบันด้วยวิธีการทางการเมือง ทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๗) การส่งเสริมความโปร่งใส ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะความโปร่งใส
ในกระบวนการนโยบาย จะท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนโยบายใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 
และง่ายยิ่งขึน้ ทั้งนี้ กระบวนการความโปร่งใส เช่น การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการแจ้ง
นโยบายล่วงหน้า เป็นต้น จะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายดังกล่าว 
ประชาชนจะสามารถติติงนโยบายที่ เห็นว่าไม่เหมาะสมและแนะน า รวมทั้ งเรียกร้องนโยบายที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ความโปร่งใสจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
นโยบายที่ดีขึน้ 
 ๘) ความโปร่งใสนั้น ส าคัญต่อภาคประชาชน เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบ
ต่อประชาชนทุกคน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรับรู้กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล เพ่ือที่จะมั่นใจว่า
การตัดสินใจของรัฐบาลนั้น จะส่งผลร้ายแก่ตนเองหรือไม่ ซึ่งหากรัฐบาลมีความโปร่งใสก็จะเพ่ิมความ
เชื่อมัน่ของ ประชาชนต่อรัฐบาล และการตัดสินใจที่มีความโปร่งใสก็จะมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
 
 สรุปได้ว่า ความโปร่งใส เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและช่วยให้การท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 



 ๓๕ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความโปร่งใส 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุดจิต นิมิตกุล 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓-๒๔. 

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้
รักสามัคคีและร่วมกัน เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพ่ือบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่
หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เกรียงไกร เจริญวงศ์ศักดิ์
(๒๕๔๑, หน้า ๘๔.) 

หลักความโปร่งใสว่า เป็นกระบวนการท างาน กฎเกณฑ์กติกา
ต่างๆ ทีม่ีความเปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคม
สามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามที่ กฎ
หายบัญญัติ 

ส านักนายกรัฐมนตรี  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๖-๒๗.)    

หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมี
ระบ บหรือกระบ วนการตรวจสอบและป ระ เมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและ
ช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ 

 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ 
 

 จากการศึกษาเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการได้กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
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 เฟรดริค ดับเบิลยู. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) บิดาแห่งการบริหารที่มีหลักเกณฑ์
ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ทีส่ าคัญ ๔ ประการ คือ๒๘ 
 ๑.  ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ 
ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง 
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 
 ๒.  ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ ที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด
ตรงตามงานที่จะให้ท า  
 ๓.  วิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้ 
คนงาน จะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง
ถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธี ที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 
 ๔.  การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน   ฝ่ายบริหารควร
จะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือ
ปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น  
 จากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลาง
ของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่ม ที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ
กลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่ม  ให้ดีขึ้นและมากขึ้น
เรื่อยๆ 
 ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี  ฟาโย ได้เสนอทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่า เป็นไป
ได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหาร
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร 
(Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทาง การบริหาร ๕ ประการ๒๙คือ 
 ๑.  การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
   ๒.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครง
ของงานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

                                                           

 ๒๘เทเลอร์, อ้างในธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗ - ๔๘. 
 ๒๙Price,  Alan,  Human Resource Management,  In a Business Context,  2 edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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 ๓.  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่
ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้น และล่อง นอกจากนี้  ยังต้อง
ท าการประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หาก
โครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
คนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่ง
จ าเป็นต้องท า 
 ๔.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 ๕.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 ฟาโย  (Fayol) ได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น  ๑๔ ประการเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ๓๐ ดังนี้ 
 ๑.  การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) คือ คนงานควรจะได้รับการมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น ซึ่ง
หลักการนี้ จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 
 ๒.  อ านาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ (Authority and Responsibility) คื อ การให้
ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของแวปเบอร์ จะ
ได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการจะ
ได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical Knowledge) 
ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) และสร้างความ
ผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 
 ๓.  การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) คือ ค าสั่งสองค าสั่ง (Dual 
Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้ควบคุม
สองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์  ค าสั่งสอง
ค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่
แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority)  การประเมินอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เชื่อฟัง 
 ๔.  สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัด

                                                           

 ๓๐ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘ - ๖๙. 
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ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และ
การจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ  ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริห ารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ  ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 
 ๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่ าไร อย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่า จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
 ๖.  การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
 ๗.  หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้น เป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 
 ๘.  การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหา เพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ  (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึ กอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing)  โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่
ส าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 
 ๙.  ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ



 ๓๙ 

ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 
 ๑๐.  ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด    และท างานอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะ
ปฏิบัติตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 
 ๑๑.  ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนัก งานได้  การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัลเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 
 ๑๒.  ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 
 ๑๓ .  ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมีความส าคัญ น้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ  
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 
 ๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 
 ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) ได้ เสนอหลักการบริหารระบบราชการที่ เรียกว่า 
POSDCoRB Model มีรายละเอียด๓๑ดังนี้ 

                                                           

 ๓๑ลู เธอร์  กูลิค , อ้ างใน  ศิ ริ วรรณ  เสรีรัตน์  และคณะๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๘๖. 



 ๔๐ 

 ๑.  P-Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้แผนที่ก าหนด
ขึ้น มีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได้     
 ๒.  O-Organizing (การจัดองค์การ) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการโดยจัดแบ่ง
ตามความช านาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงาน ขนาด
ของการควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบควบคู่กันไป  
 ๓.  S-Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอ
จะท าให้งานส าเร็จได้  
 ๔.  D-Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) เป็นการก ากับดูแล สั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   
 ๕.  Co-Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ ากว่า และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 
 ๖. R-Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร   
 ๗.  B-Budgeting (การงบประมาณ) เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณ การเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ การด า เนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนที่เสนอขอไว้ 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการท าให้งาน
ส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าวว่า หน้าที่ของ
ผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า 
“POSDC” ดังนี้๓๒ คือ 
 ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 
  ๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจาย
อ านาจ 
                                                           

 ๓๒ประยูร ธมมฺจิตฺโต, พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓ - ๕. 



 ๔๑ 

 ๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
  ๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้ เกิ ดการ
ด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 
 ๕. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 
 
 ติณ  ปรัชญพฤทธิ์  ได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ คือ 
 ๑. การวางแผน หมายถึง การก าหนด โครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลง
มือปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 
 ๒. การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 
 ๓. การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการ
บริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการ
พัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน และการ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 
 ๔. การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์
และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ๆ 
 ๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือ
ต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้ อนหรือ
ขัดแย้งกัน สามารท างานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักของผู้บังคับบัญชาองค์การ  
 ๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและ
ล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอ่ืนจะเป็นการสร้างความ
เขา้ใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญไปในตัวด้วย 

 ๗. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณการเงิน 
วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม๓๓ 

 
 สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น
กระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ   เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม

                                                           

 ๓๓ติณ ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), 
หน้า ๒๔ - ๒๖.  



 ๔๒ 

เป้าหมาย โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เพ่ือให้บุคคลต่างๆ  เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับขั้นตอน เป็นระบบมีการวางแผน การจัดองค์การ หรือการจัด
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรรหาบุคคล เข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร  
 
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เทเลอร์, อ้างในธงชัย สันติวงษ์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๔๗ – ๔๘) 

หลักการ (Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑.  
ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best 
Way) ๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน ๓. ด้วย
วิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน 
และ ๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผู้บริหารและคนงาน    

เฮนรี  ฟาโย  
(๒๐๐๔, p. ๑๑๐) 

หน้าที่ทาง การบริหาร ๕ ประการ คือ ๑. การ
ว า ง แ ผ น (Planning)  ๒ .ก า ร จั ด อ ง ค์ ก า ร 
(Organizing)  ๓ .ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า สั่ ง ก า ร 
( Commanding)  ๔ . ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น 
(Coordinating) และ ๕.การควบคุม (Controlling) 

ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ 
(๒๕๔๕, หน้า ๖๘ - ๖๙)    

หลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการ  คือ 
๑ . การแบ่ งงานกันท า (Division of Labor) ๒.  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and 
Responsibility) ๓.การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว 
(Unity of Command) ๔. สายการบังคับบัญชา
ตามอ านาจหน้าที่  ๕ .การรวมอ านาจ ๖.การมี
เป้าหมายเดียวกัน ๗.หลักความเสมอภาค ๘.การ
ออกค าสั่ง ๙. ความคิดริเริ่ม ๑๐.ความมีระเบียบ
วินัย ๑๑. ค่าตอบแทน ๑๒.ความมั่นคงในงาน ๑๓.  
ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมี ความส าคัญ น้ อยกว่ า
ผลประโยชน์ขององค์การ  และ ๑๔. ความสามัคคี 



 ๔๓ 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

 
 
 

ลูเธอร์ กูลิค, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะๆ 
(๒๕๔๕, หน้า ๘๖) 

 

ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ร ะ บ บ ร า ช ก า ร ที่ เรี ย ก ว่ า 
POSDCoRB Model ประกอบด้วย ๑. P-Planning 
(การวางแผน) ๒.  O-Organizing (การจัดองค์การ) 
๓ .  S-Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) ๔ .D-
Directing (การสั่ งการหรืออ านวยการ) ๕ .Co-
Coordinating (การประสานงาน) ๖. R-Reporting 
(ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ) และ ๗ . B-
Budgeting (การงบประมาณ) 

ประยูร ธมมฺจิตฺโต 
(๒๕๔๙, หน้า ๓ - ๕) 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น 
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณา
ของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ ประการ ประกอบด้วย 
๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน ๒. O คือ 
Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร ๓. S คือ 
Staffing หมายถึง งานบุคลากร ๔. D คือ Directing 
ห ม า ย ถึ ง  ก า ร อ า น ว ย ก า ร  แ ล ะ  ๕ . C คื อ 
Controlling หมายถึง การก ากับดูแล 

ติณ ปรัชญพฤทธิ์ 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๔ - ๒๖) 

ภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ คือ ๑. 
การวางแผน หมายถึง การก าหนด โครงการอย่าง
กว้างๆ ๒. การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูป
โครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร ๓. การจัด
คนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัว
บุคคลของหน่วยงานการบริหารบุคคล ๔. การสั่ง
การ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ 
๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือ
ติดต่อ สัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ 
ในองค์การ ๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอ
รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องทั้ งบนและล่ าง  ๗ . การงบประมาณ 
หมายถึ ง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท า
งบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการ
จ่ายเงิน 



 ๔๔ 

๒.๕ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
   
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาและหลักสุจริต ๓ มีนักบริหาร นักวิชาการ และ
นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
 

 ๒.๕.๑ สุจริต ๓ 

 หลักธรรมในการท าความดี  เป็นหลักธรรมที่ทุกคนสามารถท าได้  เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข๓๔  ได้แก่ 
 ๑)  สุจริต  ๓  แปลว่า  ความประพฤติชอบ  ๓  ประการ  ดังนี้ 
 (๑)  กายสุจริต  ความประพฤติชอบทางกาย  เช่น  เว้นจากการฆ่าสัตว์  ลัก
ทรัพย์และประพฤติผิดในกาม  เป็นต้น 
 (๒)  วจีสุจริต  ความประพฤติชอบทางวาจา  เช่น  เว้นจากการพูดเท็จ  พูด
ส่อเสียด  พูดค าหยาบ  และพูดเพ้อเจ้อ  เป็นต้น 
 (๓)  มโนสุจริต  ความประพฤติชอบทางใจ  เช่น  ไม่คิดอยากได้ของผู้อ่ืน  ไม่
คิดพยาบาท ผู้อื่น  และมีความเห็นถูกต้อง  เป็นต้น 
 ๒)  ทุจริต  ๓  แปลว่า  ความประพฤติชั่ว  ๓  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  กายทุจริต  ความประพฤติชั่วทางกาย  เช่น  การฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์  
และประพฤติผิดในกาม  เป็นต้น 
  (๒)  วจีทุจริต  ความประพฤติชั่วทางวาจา  เช่น  พูดเท็จ  พูดส่อเสียด  พูด
ค าหยาบและพูดเพ้อเจ้อ  เป็นต้น 
 (๓)  มโนทุจริต  ความประพฤติชั่วทางใจ  เช่น  คิดอยากได้ของผู้อ่ืน  คิด
พยาบาทผู้อื่น  และเห็นผิดจากคลองธรรม  เป็นต้น 
 ๓)  ความกตัญญูกตเวที  ค าว่า  “กตัญญู”  มาจาก  กต  แปลว่า  กระท าและกตัญญู  
แปลว่า  รู้  หากแปลตามตัวตรงๆ  ก็แปลเพียงว่า  รู้ว่าใครท าอะไรไว้บ้าง  แต่โดยทั่วไปในทาง
พระพุทธศาสนานั้นหมายถึง  รู้ว่ามีผู้ท าอุปการคุณอะไรบ้างแก่ตัวเราหรือพูดอย่างสั้นๆ ว่า  คือ  การ
รู้คุณคน ส่วนค าว่า  กตเวที  หมายถึง  การตอบแทนแก่ผู้มีบุญคุณกับเรา  คนที่มีอุปการคุณกับเรานั้น
เพียงแต่เรารู้ว่าเขาท าอะไรให้เราเท่านั้นยังไม่พอ  เราจะต้องตอบแทนเขาบ้างตามโอกาสอันควร  เช่น  
การตอบแทนคุณพ่อแม่  เราท าได้โดยการปฏิบัติตนเป็นคนดี  ขยันเรียน  ไม่เกเร  ช่วยงานบ้าน  ตาม
ก าลัง  เมื่อมีโอกาสก็ซื้อของให้  และเม่ือท่านเข้าสู่วัยชราก็เลี้ยงดูท่าน   

 หรืออีกแนวทางหนึ่งสุจริต ๓ (ความประพฤติดี, ประพฤติชอบ — good conduct) 

                                                           

 ๓๔ สุจริต ๓, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : www.kr.ac.th/elearning/file.php?file=/๒๙๐/b๔๑.doc, [๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
 

http://www.kr.ac.th/elearning/file.php?file=/290/b41.doc


 ๔๕ 

        ๑. กายสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยกาย — good conduct in act) มี ๓ คือ 
งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร 

    ๒. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยวาจา — good conduct in word) มี ๔ คือ งด
เว้นและประพฤติตรงข้ามกับ มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาจา และ สัมผัปปลาปะ 

      ๓. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยใจ — good conduct in thought) มี ๓ คือ 
อนภิชฌา อพยาบาท และ สัมมาทิฏฐิ. 

 กุศลกรรมบถ ๑๐ (ทางแห่งกุศลกรรม, ทางท าความดี, กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่ความสุข
ความเจริญหรือสุคติ — wholesome course of action) ว่าโดยข้อธรรมสมบูรณ์ (แปลตัดเอาแต่
ใจความ) ดังนี้ 

        ก. กายกรรม ๓ (การกระท าทางกาย — bodily action) 

           ๑. ปาณาติปาต  ปหาย ฯเปฯ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี โหติ (ละการฆ่าการ
เบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน — to avoid the destruction of life and be 
anxious for the welfare of all lives) 

           ๒. อทินฺนาทาน  ปหาย ฯเปฯ อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อนาทาตา โหติ (ละอทินนาทาน 
เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น — to avoid stealing, not violating the right to private 
property of others) 

           ๓. กาเมสุมิจฺฉาจาร  ปหาย ฯเปฯ น จาริตฺต  อาปชฺชิตา โหติ (ละการประพฤติผิดใน
กาม ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ — to avoid sexual misconduct, not transgressing sex 
morals) 

    ข. วจีกรรม ๔ (การกระท าทางวาจา — verbal action) 

          ๔. มุสาวาท  ปหาย ฯเปฯ น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ (ละการพูดเท็จ ไม่ยอมกล่าว
เท็จ เพราะเหตุตนเอง ผู้อ่ืน หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ — to avoid lying, not knowingly 
speaking a lie for the sake of any advantage) 

   ๕. ปิสุณ  วาจ  ปหาย ฯลฯ สมคฺคกรณี วาจ  ภาสิตา โหติ (ละการพูดค าส่อเสียด ช่วย
สมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยค าที่สร้างสามัคคี — to avoid 
malicious speech, unite the discordant, encourage the united and utter speech that 
makes for harmony) 

           ๖. ผรุส  วาจ  ปหาย ฯเปฯ พหุชนมนาปา ตถารูปี วาจ  ภาสิตา โหต ิ (ละค าหยาบ 
พูดแต่ค าสุภาพอ่อนหวาน — to avoid harsh language and speak gentle, loving, 
courteous, dear and agreeable words) 



 ๔๖ 

           ๗. สมฺผปฺปลาปํ ปหาย ฯเปฯ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานว
ตึ วาจ  ภาสิตา โหติ ฯเปฯ (ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริงมีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ — 
to avoid frivolous talk; to speak at the right time, in accordance with facts, what is 
useful, moderate and full of sense) 

   ค. มโนกรรม ๓ (การกระท าทางใจ — mental action) 

         ๘. อนภิชฺฌาลุ โหติ ฯเปฯ (ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น — to be without 
covetousness) 

           ๙. อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯเปฯ สุขี อตฺตาน  ปริหรนฺตูติ (ไม่มีจิตคิดร้าย คือ
ปรารถนาแต่ว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่เป็นสุขเถิด — to be 
free from illwill, thinking, ‘Oh, that these beings were free fron hatred and illwill, and 
would lead a happy life from trouble.’) 

           ๑๐. สมฺมาทิฏฺฐิโก โหติ ฯเปฯ สย  อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ (มีความเห็นชอบ 
เช่นว่า ทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากกรรมดีกรรมชั่วมี เป็นต้น — to posses right view such 
as that gifts, donations and offerings are not fruitless and that there are results of 
wholesome and unwholesome actions) 

        กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบาลีเรียกชื่อหลายอย่าง เช่นว่า ธรรมจริยา (ความประพฤติ
ธรรม -righteous conduct) บ้าง โสไจย (ความสะอาดหรือเครื่องช าระตัว -cleansing)  อริยธรรม 
(อารยธรรม, ธรรมของผู้เจริญ -virtues of a noble or civilized man) บ้าง อริยมรรค (มรรคาอัน
ประเสริฐ -the noble path) บ้าง สัทธรรม (ธรรมดี, ธรรมแท้ -good law; true law) บ้าง สัปปุริส
ธรรม (ธรรมของสัตบุรุษ -qualities of a good man)              

 ๒) ไตรสิกขา 

  ๒.๑) แนวคิดเกี่ยวกับไตรสิกขา 
 พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้ใน

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกกนิบาต สมณวรรค หมวดว่า
ด้วยสมณะ  สมณสูตร ว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย  กิจที่สมณะควรท า    เป็ นของ
สมณะ  ๓  ประการนี้ กิจที่สมณะควรท า  เป็นของสมณะ  ๓  ประการ  อะไรบ้าง  คือ ๑.การ
สมาทานอธิสีลสิกขา  (สิกขาคือศีลอันยิ่ง)  ๒.การสมาทานอธิจิตสิกขา(สิกขาคือจิตอันยิ่ง) ๓.การ
สมาทานอธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) กิจที่สมณะควรท า เป็นของสมณะ ๓ ประการนี้แล 
เพราะเหตุนั้นแล  เธอทั้งหลายพึงส าเหนียกอย่างนี้ว่า  “เราจักมีความพอใจอย่างยิ่ง ในการสมาทาน
อธิสีลสิกขา  เราจักมีความพอใจอย่างยิ่ง ในการสมาทานอธิจิตสิกขา  เราจักมีความพอใจอย่างยิ่ง ใน
การสมาทานอธิปัญญาสิขา” ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงส าเหนียกอย่างนี้แล๓๕ 
                                                           

๓๕องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๘. 



 ๔๗ 

 ภิกษุทั้งหลาย  ลาติดตามฝูงโคไปข้างหลังร้องว่า  “แม้ตัวเราก็เป็นโค  แม้ตัวเราก็
เป็นโค”  แต่มันไม่มีสีเหมือนโค  ไม่มีเสียงเหมือนโค  ไม่มีรอยเท้าเหมือนโค  มันเพียงแต่ติดตามฝูงโค
ไปข้างหลังเท่านั้น  ร้องว่า  “แม้ตัวเราก็เป็นโค  แม้ตัวเราก็เป็นโค”  แม้ฉันใด 

 ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ติดตามไปข้างหลังหมู่ภิกษุ  
ประกาศตนว่า  “แม้เราก็เป็นภิกษุ ”  แต่เธอไม่มีความพอใจในการสมาทานอธิสีลสิกขาเหมือนภิกษุ
อ่ืน  ไม่มีความพอใจในการสมาทานอธิจิตสิกขาเหมือนภิกษุอ่ืน ไม่มีความพอใจในการสมาทานอธิ
ปัญญาสิกขาเหมือนภิกษุอ่ืน  ภิกษุนั้นเพียงแต่ติดตามไปข้างหลังหมู่ภิกษุ  ประกาศตนว่า  “แม้เราก็
เป็นภิกษุ  แม้เราก็เป็นภิกษุ”  เท่านั้นเพราะเหตุนั้นแล  เธอทั้งหลายพึงส าเหนียกอย่างนี้ว่า  “เราจัก
มีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิสีลสิกขา  เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิ จิต
สิกขา  เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา”  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึง
ส าเหนียกอย่างนี้แล๓๖ 

 ภิกษุทั้งหลาย  คหบดีชาวนามีกิจที่ต้องท าในเบื้องต้น  ๓  ประการนี้  กิจที่ต้อง
ท าในเบื้องต้น  ๓  ประการ  อะไรบ้าง  คือ  คหบดีชาวนาในโลกนี้  ในเบื้องต้น  ๑.ต้องไถคราดนาให้
เรียบร้อย  ๒.  ต้องเพาะพืชลงไปตามกาลที่ควร  ๓.ต้องไขน้ าเข้าบ้าง  ระบายน้ าออกบ้างตามกาลที่
ควร  คหบดีชาวนามีกิจที่ต้องท าในเบื้องต้น  ๓  ประการนี้แล  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  มี
กิจที่ต้องท าในเบื้องต้น  ๓  ประการนี้ 

 กิจที่ต้องท าในเบื้องต้น  ๓  ประการ  อะไรบ้าง  คือ  ๑.การสมาทานอธิสีลสิกขา  
๒.การสมาทานอธิจิตสิกขา  ๓.การสมาทานอธิปัญญาสิกขา   ภิกษุมีกิจที่ต้องท าในเบื้องต้น  ๓  
ประการนี้แล  เพราะเหตุนั้นแล  เธอทั้งหลายพึงส าเหนียกอย่างนี้ว่า  “เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งใน
การสมาทานอธิสีลสิกขา  เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิจิตสิกขา  เราจักมีความพอใจ
อย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา”  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงส าเหนียกอย่างนี้แล๓๗ 

 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  กูฏาคารศาลา  ป่ามหาวัน  เขต   
กรุงเวสาลี  ครั้งนั้น  ภิกษุวัชชีบุตร  รูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่ง  
ณ  ที่สมควร  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สิกขา  ๑๕๐  ถ้วน  นี้
มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆ  ตามล าดับทุกกึ่งเดือน  ข้าพระองค์ไม่สามารถศึกษาในสิกขาบท
นี้ได”  พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า  “ภิกษุ ก็เธอจักสามารถศึกษาในสิกขา  ๓  คือ อธิสีลสิกขา  อธิ
จิตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขาหรือ”  ภิกษุวัชชีบุตรนั้นกราบทูลว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้า
พระองค์สามารถศึกษาในสิกขา  ๓  คืออธิสีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขาได้”  พระผู้มี
พระภาคจึงตรัสว่า  ถ้าเช่นนั้น  เธอจงศึกษาในสิกขา  ๓  คืออธิสีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  และอธิปัญญา
สิกขา  เมื่อใด  เธอศึกษาอธิสีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขา  เมื่อนั้นเธอผู้ศึกษาอธิสีลสิก
ขา  อธิจิตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขาอยู่  ก็จักราคะ  โทสะ  และโมหะได้  เพราะราคะ  โทสะ  และ
โมหะได้  เธอจักไม่ท ากรรมที่เป็นอกุศลจักไม่ประพฤติสิ่งที่เลวทรามอีก  ครั้นต่อมา  ภิกษุนั้นศึกษาอธิ
สีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขา  เมื่อเธอผู้ศึกษาอธิสีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  และอธิปัญญา
                                                           

๓๖ องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๓/๓๐๙. 
๓๗ องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๔/๓๑๐. 



 ๔๘ 

สิกขาอยู่  ก็ลดราคะ  โทสะ  และโมหะได้  เพราะราคะ  โทสะ  และโมหะได้แล้ว  เธอจึงไม่ท ากรรมที่
เป็นอกุศลไม่ประพฤติสิ่งที่เลวทรามอีก๓๘ 

 ภิกษุทั้งหลาย  สิกขา ๓ ประการนี้  สิกขา ๓ ประการ อะไรบ้างคือ ๑.อธิสิลสิก
ขา๒.อธิจิตสิกขา  ๓.อธิปัญญาสิกขา 

 อธิสีลสิกขา  เป็นอย่างไร  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล  ฯลฯ  สมาทานศึกษาอยู่
ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว่า  อธิสีลสิกขา 

 อธิจิตสิกขา  เป็นอย่างไร  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกามทั้งหลาย  ฯลฯ  
บรรลุจตุถฌานที่ไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่  นี้เรียกว่า  อธิจิตสิกขา 

 อธิปัญญาสิกขา  เป็นอย่างไร  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า    
“นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”  นี้เรียกว่า  อธิปัญญาสิกขา  ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓  
ประการแล๓๙ 

 พุทธพจน์ข้างต้น  ถือเป็นค าจ ากัดความที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ควรศึกษาให้รู้
แจ้งดังความหมายของไตรสิกขาในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมว่า  ข้อปฏิบัติที่เป็น
หลักส าหรับศึกษา  ๓  ประการ  เพ่ือฝึกหัดอบรม  กาย  วาจา  จิตใจ  และปัญญา  ให้ยิ่งขึ้นไป  จน
บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน๔๐ 

 ค าว่าไตรสิกขา  มีรากศัพท์มาจากค าสองค า  คือ  ๑) ไตร  หรือ  ตรี  เป็นภาษา
สันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่า  ติ  แปลว่า  สาม  และ  ๒)  ค าว่า สิกฺขา  เป็นภาษาบาลี  ตรงกับ
ภาษาสันสกฤตว่า ศิกฺษา  หมายถึง  การศึกษา  การปฏิบัติ  และการอบรมความประพฤติให้
บริสุทธิ์๔๑ ส่วนค าว่า ติ  หรือไตร  นั้นหมายถึง  องค์ประกอบ  ๓  ประการ  คือ  อธิศีลสิกขา,อธิจิต
สิกขา,อธิปัญญาสิกขา  หรือ  ศีล  สมาธิ   ปัญญา  โดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังนี้ 

 ๑) อธิศีลสิกขา  (สิกขา คือศีลอันยิ่งใหญ่)  หมายถึง  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรม
ในทางความประพฤติอย่างสูง  ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทศ  คัมภีร์มหานีทเทสว่า 

 อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร  คือ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศีล  ส ารวมด้วย
ความสังวรในพระปาติโมกข์  สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร  เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย  สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือ  สีลขันธ์เล็ก  สีลขันธ์ใหญ่  ศีลเป็นที่พึง  เป็นเบื้องต้น  เป็นความ
ประพฤติ  เป็นความส ารวม  เป็นความระวัง  เป็นหัวหน้า  เป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่
เป็นกุศลนี้ชื่อว่า  อธิศีลสิกขา๔๒ 

 โดยการฝึกอบรมศีลนั้น  มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการ
กระท าเป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลาย ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน  และการเบียดเบียน  ดังที่แสดงใน
                                                           

๓๘องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๕/๓๑๐. 
๓๙องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๐/๓๑๘-๓๑๙. 
๔๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งท่ี  ๑๒,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖),หน้า ๑๐๗. 
๔๑องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๙๑/๓๒๐. 
๔๒ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 



 ๔๙ 

มาติกากถาคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า  “เนกขัมมะ  ชื่อว่า  สิลวิสุทธิ  เพราะมีความหมายว่า  กั้นกาม
ฉันทะ...  ความส ารวม  ชื่อว่า  อธิศีลสิกขา...อพยาบาท  ชื่อว่า  สีลวิสุทธิ  เพราะมีความหมายว่า  
กั้นพยาบาท...อรหัตตมรรค  ชื่อว่า  สีลวิสุทธิ  เพราะมีความหมายว่า  กั้นกิเลสทั้งปวง”๔๓ 

 ๒) อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง)  หมายถึง  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิต
เพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังค าอธิบาย  ในคุ
หัฏฐกสุตตนิเทส  คัมภีร์มหานิเทส ว่า 

 อธิจิตสิกขา  เป็นยอย่างไร  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกามและอกุศล
ธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก  วิจาร  ปีติและสุข  อันเกิดจากวิเวกอยู่  เพราะวิตกวิจาร  สงบ
ระงับไปแล้ว  บรรลุติยฌาน  มีความผ่องใสในภายใน  มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น  ไม่มีวิตก  ไม่มี
วิจาร  มีแต่ปีติปละสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจากคลายไป  มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เวยสุข
ด้วยนามกาย  บรรลุติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า  ผู้มีอุเบกขา  มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละ
สุขและทุกข์ได้แล้ว  เพราะมีโสมนัสละโทมนัสดับไปก่อนแล้ว  บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข มี
สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้  ชื่อว่า  อธิจิตสิกขา๔๔ 

 โดยการฝึกอบรมจิตนั้น  มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต,การท าใจให้สงบแนวแน่
เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์  ไม่ฟุ้งซ่าน  เป็นกลาง  ปราศจากอคติ  ดังที่แสดงในมาติกากถา  คัมภีร์ปฏิสัมภิทา
มรรคว่า “ชื่อว่าติตตวิสุทธิ  เพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน...ความไม่ฟุ้งซ่าน  ชื่อว่า  อธิจิต
สิกขา”๔๕ 

 ๓) อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง)  หมายถึง  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรม
ปัญญา  เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง  การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔  เป็นล าดับไป  จนท า
ให้แจ้งทั้งเจโตวิมุติ  และปัญญาวิมุตติ  สามารถท าลายอาสวะกิเลสให้หมดไป  ดังค าอธิบายในคุหัฏฐก
สุตตนิเทส  คัมภีร์มหานิทเทส ว่า 

 อธิปัญญาสิกขา  เป็นอย่างไร  คือภิกษุ ในธรรมวินัยนี้   เป็นผู้มีปัญญา  
ประกอบด้วย  ปัญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ  เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์”... “นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)”... “นี้ทุกข์นิโรธ 
(ความดับทุกข์)”... “นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความดับทุกข์)”   เธอรู้
ตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ” ...  “นี้อาสวสมุทัย” ... “นี้อาสวนิโรธ” ... “นี้อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทา”  นี้ชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา๔๖ 

 โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น  มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริงเพ่ือให้เกิดความเห็นที่บริสุทธิ์  จึงจะสามารถท าลายกิเลสได้  ดังแสดงในมาติกากถา  คัมภีร์

                                                           

๔๓ขุ.ม. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
๔๔ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๔๕ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๔๖ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 



 ๕๐ 

ปฏิสัมภิทามรรค  ว่า  “ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ”  เพราะมีความหมายว่าเห็น...  ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญา
สิกขา๔๗ 

 การฝึกอบรมทั้ง  ๓  ด้าน  จึงมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือการท าลายกิเลสอันเป็น
เครื่องเศร้าหมองของบุคคล  ดังที่พระพุทธองค์ทรงด ารัสว่า  “ส าหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา  หมั่น
ศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน น้อมจิตเข้าหานิพพาน  อาสวะทั้งหลาย  ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้”๔๘

ทั้งนี ้พระสารีบุตร ได้แสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมไว้ในคัมภีร์มหานิเทส  ว่า 
 ๑. เพ่ือไม่ประพฤติผิดทางกาย  วาจา  ใจ  เพราะรู้ในเหตุที่ท าให้ประพฤติผิดนั้น 
 ๒. เพ่ือละเมถุนธรรม  เพราะรู้ว่าเป็นเหตุให้เกดความเสื่อมยศและเกียรติขอ

สมณะ 
 ๓. เพ่ือก าจัดราคะในรูป เสียง  กลิ่น  รส  และผัสสะ 
 ๔. เพ่ือทางแห่งญาณ  เพราะรู้เหตุแห่งตน  ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่งที่น่า

ปรารถนาและสิ่งที่ไม่ปรารถนา 
        ๕. เพ่ือก าจัดมลทินของตน  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  กิเลส  

มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสติ  
มิจฉาสมาธิ  มิจฉาญาณ  มิจฉาวิมุตติ  เพราะได้สมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ  มีสติ  มีปัญญาที่รักษา
ตน๔๙ 

  สรุปได้ว่า หลักไตรสิกขาเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ควรน ามา
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม  ซึ่งเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนทางกาย  
วาจา  ใจ  ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  อีกทั้งมุ่งเน้นให้รู้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง เพ่ือละราคะ  โทสะ  โมหะ  เพ่ือน าให้จิตหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกิเลสทั้งหลาย 

 
 ๒.๒) ความหมายของไตรสิกขา 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของไตรสิกขามากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงรวบรวมค าอธิบายจาก

วรรณกรรมชั้นรองลงมา  ซึ่งอรรถกถาจารย์และนักวิชาการร่วมสมัยได้ขยายความเพ่ิมเติมจาก
พระไตรปิฎกมาแสดงไว้  ดังต่อไปนี้ 

 พระอุปติสสเถระ  ได้ให้ความหมายของการศึกษาและของเขตของการศึกษา  ไว้
ในวิมุตติมรรคว่า  สิกขา  หมายถึง  การศึกษาเรื่องที่ควรศึกษา  การศึกษาอันยอดเยี่ยมและ
การศึกษาเพ่ือความเป็นพระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา)๕๐ 

                                                           

๔๗ ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๔๘ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 

๔๙ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐,/๒๙/๕๒/๑๘๒,๒๙/๑๐๓/๓๑๙,๒๙/๑๙๗/๕๔๗-๕๗๙,๒๙/๒๐๙/๖๑๔-
๖๑๕. 

๕๐พระอุปติสสเถระ,วิมุตติมรรค ,แปลโดย  พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) และคณะ,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 



 ๕๑ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า  หมายถึง  
การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง  ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค  เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถี
ชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์  ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน  คือ  สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเป็น
อันเดียวกัน  เมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔  ก็เป็นอริยมรรค  คือ  วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ด าเนิน
ก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป  ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพาอวิชชา  ตัณหา  อุปทาน
น้อยลงไป  ไม่อยู่ใต้อ านาจครอบง าของมัน  พร้อมกับที่เรามีปัญญาเพ่ิมข้ึนและด าเนินชีวิตด้วยปัญญา
มากขึ้นตามล าดับจนหระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกข์ก็หมดก็บรรลุเป้าหมายเป็น  นิโรธ  โดย
สมบูรณ์๕๑ 

 พุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมาย ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถือว่าเป็นทฤษฎี ถ้าเป็นการ
ปฏิบัติต้องเป็นปัญญา แล้วเป็นศีล แล้วเป็นสมาธิ ส าหรับศีล สมาธิ ปัญญา ที่วางไว้เป็นรูปทฤษฎีนี้ก็
ไม่ใช่ว่าผิด ถูกตามรูปของทฤษฎี คือเรียงตามล าดับจากต่ าไปหาสูง แต่พอถึงที่ปฏิบัติแล้ว ต้องดึง
ปัญญามาน าหน้า และปัญญานั้นจะงอกงามเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ไป เพราะว่ามีสมาธิแล้ว ปัญญาก็จะ
งอกงามกว่าเดิม ปัญญาจูงให้ศีล สมาธิเดินไปถูกทางแล้ว ก็จะเพ่ิมก าลังให้แก่ปัญญาให้สูงขึ้นไป๕๒ 

 
 ระวี  ภาวิไล ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า  หมายถึง  การศึกษาสามประการ

ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่
ถูกต้องของมนุษย์ทกุคน  เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลาย อันจะน าไปสู่อารยะธรรมที่ถูกต้อง๕๓ 

 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของไตรสิกขาว่า “...ไตรสิกขา 
หมายถึง สิกขา ๓ คือ ศีล เรียกว่า  สีลสิกขา  สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญา
สิกขา...”๕๔ 

 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้ให้ความหมาย ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ แต่พูด
ในฐานะที่เป็นระบบฝึกฝนอบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสามมิติ เท่านั้นคือ ทางด้าน
ปัญญาทางด้านศีล ทางด้านจิตทางด้านปัญญา เป็นเรื่องทางความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ค่านิยมที่
ถูกต้องทางด้านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจาให้อยู่ในกรอบ สอดคล้องกับความรู้
ความเข้าใจทางด้านจิต เป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิ พัฒนาจิตให้มีความเพียร พัฒนาจิตให้มีสติ 
ดังนั้น ศีล สมาธิ  ปัญญา ๓ องค์ประกอบนี้เป็น ๓ มิติ ต้องท าไปด้วยกัน เรื่องเดียวกันท าไปด้วยกัน 

                                                           

๕๑พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา , พุทธจักร, ปีที่  ๖๑  ฉบับที่  ๕ 
(พฤษภาคม ๒๕๕๐), หน้า ๗. 

๕๒พุทธทาสภิกขุ, วิธีแก้ปัญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แสงธรรม, ม.ม.ป. ,๒๕๔๙), หน้า 
๑๙๘. 

๕๓ระวี  ภาวิไล, หัวใจของศาสนาพุทธ, (บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง หัวใจของ
ศาสนา). ธรรมสถาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗-๑๘ กรกฎาคม, ๒๕๒๘. 

๕๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :นาม
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด,๒๕๔๖), หน้า ๒๘๔.   



 ๕๒ 

เพ่ือจุดประสงค์เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม่ได้หมายความว่า ต้องท าศีลก่อนให้สมบูรณ์ แล้วต้องมาท า
สมาธิ ท าสมาธิสมบูรณ์แล้วมาท าปัญญา๕๕ 

 สรุปได้ว่า  ค าว่า  ไตรสิขา  ก็คือ สิกขา ๓ หมายถึง ข้อส าหรับศึกษา การศึกษา
ข้อปฏิบัติ ที่พึงศึกษาการฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา ๓ อย่างคือ 

 ๑) อธิสีลสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางประพฤติ (ทางกายวาจา)อย่าง
สูง    

 ๒) อธิจิตตสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมจิต เพ่ือให้เกิดสมาธิอย่างสูง คือ
ศึกษาเรื่องจิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ  

 ๓) อธิปัญญาสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมปัญญา เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง    
อย่างสูง 

 ๒.๓) หลักไตรสิกขา 
 พ ระพ รหมคุณ าภ รณ์  (ป .อ .ปยุ ตฺ โต ) อธิบ ายห ลั ก ไต รสิ ก ขาไว้ ใน เรื่ อ ง 

“พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม”๕๖ว่า การศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น ๓ ด้าน โดย
สอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิต ของมนุษย์ ที่มี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา เรียกว่าไตรสิกขา ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ๑) อธิสีลสิกขา คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนา
พฤติกรรมทางกายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีผลดี สิ่งแวดล้อม ที่เรา
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ (๑) สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ รวมทั้งสัตว์อ่ืน    
(๒) สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่ง
ทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ 

 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวขอบเขตของศีลไว้ว่า ศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและ
วาจาที่ปรากฏภายนอก คือถ้าภายนอกเรียบร้อยตามวินัย แม้ใจจะเสียไปบ้างก็ไม่นับว่าเสียในส่วน
ศีล๕๗ดังนั้นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จึงได้แบ่งศีลออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ๔ หมวด๕๘คือ 

 (๑) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่ร่วมกัน หรือ
ท างานท ากิจการร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติ จะต้องมี
กฎเกณฑ์กติกาตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อย  ความประสาน
สอดคล้อง ความเก้ือหนุนต่อกันความร่วมรับผิดชอบและสามัคคี ที่จะเอ้ือโอกาส หรือเป็นหลักประกัน
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ และกิจการต่างๆ ด าเนินไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของ
                                                           

๕๕เสฐียรพงษ์ วรรณปก, “มัชฌิมาปฏิปทา : สายกลางสองมิติ” ในคอลัมน์ ธรรมะใต้ธรรมาสน์
,(หนังสือพิมพ์ข่าวสด ๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๔๙), หน้า ๒๙. 

๕๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, (จัดพิมพ์ในระบบเครือข่าย โดย
ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEOSecretariat). [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
http://www.seameo.org/vl/payutto/index.htm [ ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘] 

๕๗พุทธทาสภิกขุ,เร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : จักรานุกุลการพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า 
๕๙. 

๕๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, ๒๕๔๙. 



 ๕๓ 

ชุมชนนั้น เช่น โรงเรียนก็ต้องมีกฎกติกาที่เป็นวินัยแม่บทของตนเช่นเดียวกัน ส าหรับสังคมคฤหัสถ์
หรือสังคมแห่งมนุษยชาติทั้งหมด ก็คือ ศีล ๕ 

 (๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์ 
คือ ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะ
เกิดโทษ เช่น เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป็นต้น ตลอดจนน าไปสู่การ
ใช้มือและสมองเพ่ือการแย่งชิงหรือท าลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ให้ดูฟัง เป็นต้น 
อย่างมีสติ เมื่อดูเป็น ฟังเป็นเช่น ดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหูแสวงหาความรู้  เป็นต้น ก็จะได้
ปัญญา ได้คุณภาพชีวิต และน าไปสู่การใช้มือและสมองเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์ 

 หลักปฏิบัติที่ส าคัญในการใช้อินทรีย์ คือ 
 ๑) รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่จะดู จะฟัง เป็นต้น แยกแยะได้อย่างรู้เท่าทัน

ว่าสิ่งใด รายการใดดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้าย
เป็นโทษภัย และรับดูรับฟังสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ 

 ๒) ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ รู้พอดี ไม่ปล่อย
ตัวให้ลุ่มหลงมัวเมา ตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะท าให้สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา 
เสียสุขภาพ เสียการงาน เสียการเล่าเรียน เป็นต้น 

 ๓) ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจ แต่
รู้จักดู รู้จักฟังให้ได้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น  โดยเฉพาะที่ส าคัญคือ ต้องให้ได้
ปัญญา และคติที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 (๓ ) การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์  (อาชีวปาริสุทธิ ) การท ามาหาเลี้ยงชีพเป็น
พฤติกรรมหลักในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้ามผีู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป็นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิต
ของคนนั้นเองจะชั่วร้ายเสื่อมเสียแล้ว ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ าเน้นกัน
อย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาสัมมาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ 
คือหาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

 - เป็นอาชีพการงานที่ ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  ไม่ก่อเวรภัย หรือสร้างความ
เดือดร้อนเสียหายแก่สังคม 

 - เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมทางใดทาง
หนึ่ง 

 - เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ท าได้พัฒนาชีวิตของตนให้งอกงามยิ่งขึ้น ทั้ง
ด้านพฤติกรรมด้านจิตใจ และด้านปัญญา 

 - เป็นอาชีพการงานที่ไม่ท าลายคุณค่าของชีวิต และไม่เสื่อมเสีย คุณภาพชีวิต 
แต่ท าให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ 

 - เป็นอาชีพการงานที่ท าให้ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตมาด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย
ก าลังสติปัญญา ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝีมือของตน และท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนาความ
เชี่ยวชาญจัดเจน หรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป 

 (๔) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ 
ในที่สุดก็มาลงที่การกิน ใช้เสพบริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อปัญหา



 ๕๔ 

อย่างมากทั้งแก่ชีวิต แก่สังคม และแก่โลก เพราะเขาจะกิน ใช้ บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้
ทั้งหลาย รวมทั้งเทคโนโลยีด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลง มัวเมา ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ความเสื่อมเสีย
คุณภาพชีวิต  การใช้จ่ายสิ้นเปลือง การขัดแย้ง แย่งชิง เบียดเบียนกันในสังคม  การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อมลภาวะ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้ เสพ บริโภค 
ให้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากปัญญาที่รู้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย  ๔ 
ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มแต่รับประทานอาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ใช่
กินเพียงเพ่ือเอร็ดอร่อย อวดโก้อวดฐานะ หรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่า ให้เป็นการกินด้วยปัญญาที่ท าให้
รู้จักประมาณในการบริโภค หรือกินพอดี ที่เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่างๆ 
อย่างประหยัด ซึ่งท าให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุดปัจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช้
ปัญญาท าความเข้าใจ แล้วบริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผลตรงพอดี ตามคุณค่าแท้ที่เป็นจุดหมายของ
การบริโภคสิ่งนั้นๆ ศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่า การมี-ใช้-บริโภคสิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็น 
จุดหมายของชีวิตแต่มันเป็นปัจจัย  เครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เรา สามารถพัฒนาชีวิตและท าการ
สร้างสรรค์ประโยชน์สุขท่ีสูงยิ่งขึ้นไป 

 ๒) บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภค ใช้สอย
สิ่ งนั้นๆ  เช่น การสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยปกป้องเท้า  มิให้ เป็นอันตรายจากสิ่ ง
กระทบกระทั่งและเชื้อโรค เป็นต้น และเพ่ือช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว ทนนาน เป็นต้น มิใช่สวม
ใส่เพื่ออวดโก้แสดงฐานะกันตามค่านิยมท่ีเลื่อนลอย 

 ๓) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติ
ของสิ่งที่บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง ของการบริโภคสิ่งนั้น เช่น บริโภคอาหารในปริมาณ
และประเภท ซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี 

 ๔) สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต เช่น สิ่ง
ที่ท าลายสุขภาพเป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือ ความโก้หรูหรา เป็นต้น 

 ๒) อธิจิตตสิกขา หมายถึง ฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือ เจตนา
และเป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนา ให้ดีงามแล้ว ก็จะ
ควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุข ความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ 

 ยิ่งไปกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจ
ใส่มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซ้ึง ก็
ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย คือต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจน 
เจาะลึกทะลุได้ และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างานและพัฒนาอย่าง
ได้ผลการพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิเป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จึงเรียกง่ายๆ ว่า "สมาธิ" และ อาจแยก
ออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่างๆ คือ 

 ๑) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติที่เสริมสร้าง
จิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น หลักอิทธิบาท ๔ จาคะ คือ ความมีน้ าใจ
เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญูกตเวทิตา หิริ คือ ความละอายต่อบาป ละอายใจต่อการท าความชั่ว 



 ๕๕ 

โอตตัปปะ คือความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่วคร้ามขยาดต่อทุจริต คารวะ คือ ความเคารพ ความ
ใส่ใจรู้จักให้ความส าคัญแก่สิ่งนั้นนั้น อย่างถูกต้องเหมาะสม มัทวะ คือ ความอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวล 
ไม่กระด้าง 

 ๒) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่
ท าให้จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ ท ากิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น ฉันทะ คือ
ความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ วิริยะอุตสาหะ จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ หรือสิ่งที่ท า สัจจะ คือ ความตั้งใจ
จริง อธิษฐานคือ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ตบะ คือ พลังเผากิเลส สติ คือ ความระลึกนึกได้ สมาธิ คือ 
ภาวะจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่ 

 ๓) พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ  คุณสมบัติที่ควร
เสริมสร้างขึ้นให้มีอยู่ประจ าในจิตใจ เพ่ือความมีสุขภาพจิตที่ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่าง
โดยเฉพาะ เช่นปราโมทย์ คือความร่าเริง สดชื่น ปีติ คือ ความอ่ิมใจ ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็น สุข 
คือ ความคล่องใจสันติ คือ ความสงบ เกษม คือ ความปลอดโปร่ง สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย 
เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรีเป็นอิสระ ปริโยทาตตา คือ ความผ่องใส วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไร้
พรมแดน 

การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไป ความส าคัญของสมาธิที่เป็นแกน หรือเป็น
ศูนย์กลาง จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น และเมื่อสมาธิเจริญขึ้นไปจนจิตแน่วดิ่ง อยู่ตัวอย่างแท้จริงแล้ว ผู้
บ าเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตที่เรียกว่า "ฌาน" ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง 

การพัฒนาจิตใจ หรือเรื่องของสมาธิทั้งหมดนี้ แม้จะมีประโยชน์มากมาย น าไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง เช่น ในเรื่องพลังจิต และในด้านการหาความสุข ทางจิตใจ แต่คุณค่า
แท้จริงที่ท่านมุ่งหมาย ก็คือเพ่ือเป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญา 

การท างานทางปัญญาที่ยิ่งละเอียดซับซ้อน และลึกซ้ึงมากขึ้น ก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูงขึ้น
การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมีความส าคัญมาก 

 ๓) อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะ
ปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็
อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัว ปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ 
เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การ
พัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมี หลายขั้นหลายระดับ เช่น 

 ๑) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ 
ความรู้ความเข้าใจข้อมูลความรู้ รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ หรือตามที่มันเป็น ความรู้จักจับ
สาระของความรู้หรือเรื่องราวต่างๆ รู้จุด รู้ประเด็น สามารถยกขึ้นพูด ยกขึ้นชี้แสดง หรือยกขึ้นวาง
เป็นหลักได้ ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความต้องการของตน ให้ผู้อ่ืนรู้ตาม เห็น
ตาม เป็นต้น การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาว
เหตุปัจจัยของเรื่องราวต่างๆ ที่จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหา และท าการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้ ความรู้
จักจัดท าด าเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ  ให้ส าเร็จผล ตามที่มุ่งหมาย ความรู้จักเชื่อม



 ๕๖ 

สัมพันธ์ประสบการณ์ ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมที่ชัดเจน หรือ
โยงออกไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ๆได้ 

 ๒) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่อิงอาศัย สืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย มองเห็นภาวะและ
กระบวนการ ที่ชีวิตสังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมา และจะเป็นไป ตามกระแสแห่งเจตจ านง 
และเหตุปัจจัยที่ตนประกอบ สร้างสม จัดสรร และ มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนทั้งหลาย เรียกง่ายๆ ว่า 
เป็นไปตามกรรม 

 ๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความรู้เข้าใจเข้าถึง
เท่าทันความจริงของสังขาร คือโลกและชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จน
สามารถ วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้ โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่
เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 

 การศึกษา ๓ ด้านที่เรียกว่าไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญานี้ เป็นหลักใหญ่ของ
พระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของการ พัฒนาคน จากหลักไตรสิกขานี้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรม และข้อธรรมแยกย่อยออกไปมากมาย อย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยิน
เป็นหมวดๆ หรือเป็นชุด ๆ มี ๓ ข้อบ้าง ๔ ข้อ บ้าง ๕ ข้อบ้าง ฯลฯ หลักธรรมแต่ละหมวด แต่ละชุด
เหล่านั้น ก็คือข้อปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมในขั้นตอน หรือในส่วนปลีกย่อยต่างๆ แต่ละ
หมวด แต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขา ครบทั้ง ๓ อย่าง ประสานหรือบูรณาการกันอยู่ใน
ลักษณะใด ลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นๆหลักไตรสิกขา มีความสัมพันธ์กับหลัก
อัฏฐังคิกมรรค คือ มรรคมีองค์ ๘  (เรียกเต็มๆ ว่าอริยอัฏฐังคิกมรรค) ซึ่งแปลว่า ทางมีองค์ ๘ ที่รู้จัก
กันในชื่อว่าทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา/The Middle Way) นั้น เมื่อย่นย่อลง ก็ได้เท่ากับ
ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ได้แก่ สีล สมาธิ และปัญญา เป็นแต่ในทางสายกลาง จัดเอาปัญญาขึ้นก่อน
เท่านั้น๕๙ 

 
สรุปได้ว่า  หลักไตรสิกขา  คือกระบวนการพัฒนาโดยมีหลักที่ส าคัญ  ๓  ประการดังนี้ 

๑) อธิสีลสิกขา ๒) อธิจิตตสิกขา ๓) อธิปัญญาสิกขา  ทั้ง  ๓  ข้อนี้เป็นระบบและเป็นกระบวนการ
ทั้งหมดในการพัฒนาคน  ทั้งนี้หลักไตรสิกขายังเชื่อมโยงถึงมรรค  ๘  ที่รู้จักกันในทางสายกลางอีก
ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๕๙วิ.มหา.(ไทย) ๔/๑๔/๑๖. 



 ๕๗ 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุ จ ริ ต  ๓ , [อ อ น ไล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
www.kr.ac.th/elearning/file.php?file=/
๒๙๐/b๔๑.doc, [๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘]  

สุจริต ๓  แปลว่า  ความประพฤติชอบ  ๓  ประการ  
ดังนี้ (๑)  กายสุจริต  ความประพฤติชอบทางกาย  
(๒)  วจีสุจริต  ความประพฤติชอบทางวาจา  (๓)  
มโนสุจริต  ความประพฤติชอบทางใจ   
ทุจริต ๓  แปลว่า  ความประพฤติชั่ว ๓ ประการ  
ดังนี้ (๑)  กายทุจริต  ความประพฤติชั่วทางกาย  
(๒)  วจีทุจริต  ความประพฤติชั่วทางวาจา  (๓)  
มโนทุจริต  ความประพฤตชิั่วทางใจ   

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก 
อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกกนิบาต สมณ
วรรค องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๘.  

แนวคิดเกี่ ยวกับไตรสิกขาสมณะ  ๓ ประการ  
อะไรบ้าง  คือ ๑. การสมาทานอธิสีลสิกขา  ๒.การ
สมาทานอธิจิตสิกขา ๓.การสมาทานอธิปัญญาสิกขา 
กิจที่สมณะควรท า เป็นของสมณะ 

พระไตรปิฎก 
องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๐/๓๑๘-๓๑๙. 
 

สิกขา ๓ ประการนี้  สิกขา ๓ ประการ อะไรบ้างคือ 
๑ . อธิสิลสิกขา คือ  ภิกษุ ในธรรมวินั ยนี้ มีศี ล  
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว่า  อธิ
สีลสิกขา  ๒.อธิจิตสิกขา คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกามทั้งหลาย  บรรลุจตุถฌานที่ไม่มีทุกข์  
ไม่มีสุข  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่  นี้เรียกว่า  
อธิจิตสิกขา  ๓.อธิปัญญาสิกขา  คือ  ภิกษุในธรรม
วินั ยนี้ รู้ ชั ดต ามความ เป็ นจริ งว่ า  “นี้ ทุ กข์   นี้    
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”  นี้ เรียกว่า  อธิปัญญา
สิกขา  ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓  ประการแล 

ประยูร ธมมฺจิตฺโต 
(๒๕๕๐, หน้า ๗) 

ไตรสิกขาว่า  หมายถึง  การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนิน
ชีวิตดีงามถูกต้อง  ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค  เป็น
ทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์  
ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน  คือ  สิกขามรรคกับ
สิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน  เมื่อมองในแง่
อริยสั จ  ๔   ก็ เป็ นอริยมรรค  คือ  วิถี ชี วิต อัน
ประเสริฐ เมื่ อ เป็ นมรรคก็ด า เนินก้ าวหน้ าไปสู่
จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป   

http://www.kr.ac.th/elearning/file.php?file=/290/b41.doc
http://www.kr.ac.th/elearning/file.php?file=/290/b41.doc


 ๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  
(๒๕๓๙, หน้า ๒๔ - ๒๖) 

ไตรสิกขา  หมายถึง  การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนิน
ชีวิตดีงามถูกต้อง  ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค  เป็น
ทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์  
ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน  คือ  สิกขามรรคกับ
สิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน  เมื่อมองในแง่
อริยสั จ  ๔   ก็ เป็ นอริยมรรค  คือ  วิถี ชี วิต อัน
ประเสริฐ  เมื่ อเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่
จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป 

พุทธทาสภิกขุ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙๘) 

ศีล สมาธิ ปัญญา ถือว่าเป็นทฤษฎี  ถ้าเป็นการ
ปฏิบัติต้องเป็นปัญญา แล้วเป็นศีล แล้วเป็นสมาธิ 
ส าหรับศีล สมาธิ ปัญญา ที่วางไว้เป็นรูปทฤษฎีนี้ก็
ไม่ใช่ว่าผิด ถูกตามรูปของทฤษฎี คือเรียงตามล าดับ
จากต่ าไปหาสูง แต่พอถึงที่ปฏิบัติแล้ว ต้องดึงปัญญา
มาน าหน้าและปัญญานั้นจะงอกงามเพ่ิมพูนขึ้น
เรื่อยๆ ไป เพราะว่ามีสมาธิแล้ว ปัญญาก็จะงอกงาม
กว่าเดิม ปัญญาจูงให้ศีล สมาธิเดินไปถูกทางแล้ว ก็
จะเพ่ิมก าลังให้แก่ปัญญาให้สูงขึ้น 

ระวี  ภาวิไล 
(๒๕๒๘) 

ไตรสิกขาว่า  หมายถึง  การศึกษาสามประการตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  คือ  ศีล  สมาธิ  
ปัญญา  ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่
ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๘๔) 

ไตรสิกขา  หมายถึง สิกขา ๓  คือ  ศีล  เรียกว่า        
สีลสิกขา  สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา 
เรียกว่า ปัญญาสิกขา 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๙) 

ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นระบบฝึกฝน
อบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสาม
มิติเท่านั้น คือ ทางด้านปัญญาทางด้านศีล ทางด้าน
จิตทางด้านปัญญา เป็นเรื่องทางความรู้ ความเข้าใจ
แนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้องทางด้านศีล การควบคุม
พฤติกรรม ทางกาย ทางวาจาให้อยู่ในกรอบ 



 ๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๙) 

ศีลออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ๔ หมวด คือ (๑) การรักษา
วินัยแม่บทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่
ร่วมกัน หรือท างานท ากิจการร่วมกัน  เป็นชุมชน 
เป็ น ห น่ ว ย งาน  เป็ น อ งค์ ก ร  ต ล อ ด จ น เป็ น
ประเทศชาติ จะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาตลอดจน
กฎหมาย  เพ่ื อจั ดระเบี ยบระบบให้ เกิดความ
เรียบร้อย (๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรา
รับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์ คือ ตา หูจมูก 
ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟัง
ไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ (๓) การ
หาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การท ามาหา
เลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลักในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป็นมิจฉาชีพ 
นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะชั่วร้ายเสื่อมเสียแล้ว 
ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก และ (๔) 
การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเส
วนา) พฤติกรรมของมนุษย์ ในที่สุดก็มาลงที่การกิน 
ใช้เสพบริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการ
เสพบริโภค ก็จะก่อปัญหาอย่างมากทั้งแก่ชีวิต แก่
สังคม และแก่โลก  



 ๖๐ 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมากกับแนวความคิดและทฤษฎีในการกระจายอ านาจ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดต่างๆ
ไว้ ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมากกับแนวความคิดและทฤษฎีในการกระจายอ านาจ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
ไว้ ดังนี้ 
  การปกครองท้องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อ านาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ องค์กรนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุม
ให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้๖๐ 
  การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยการปกครอง
ระดับรองของรัฐหรือกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและ
ด าเนินการบางอย่าง เพ่ือประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ท้องถิ่นโดยตรง การบริหารงานท้องถิ่นจะ
มีองค์การปกครองที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความ
อิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมโดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม๖๑ 
 การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีจ านวนประชากรตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน๖๒ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง “การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ กระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้มีอ านาจในการ
ปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวความคิดที่ว่า ถ้า
อ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็น “รัฐบาลของ
ประชาชน” โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน”๖๓ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะกระจายอ านาจบางอย่าง 
ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงาน
ท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ให้งานด าเนินไปอย่าง

                                                           

  ๖๐ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๖), หน้า ๘.  
 ๖๑อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๔. 
  ๖๒สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง, “ผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจและก ากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๓ - ๙.  

๖๓ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑. 



 ๖๑ 

ประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงกับความประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชน
ในท้องถิ่นย่อมทราบความต้องการขอๆท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืนและย่อมมีความผูกพันต่อ
ท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร๖๔ 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้หรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจ  ได้มีอ านาจในการ
ปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
อาณาเขตของตนที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย๖๕ 

จากการรวบรวมเอกสารของการปกครองส่วนท้องถิ่นของนักวิชาการชาว
ต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้๖๖ ดังนี้ 

  การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีอ านาจ
อิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร อ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบ
กระเทือนต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอ านาจอธิปไตย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย และมีองค์การที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

 การปกครองตนเองของท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากร
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารงานคลังของตนเอง และมีสภาของ
ท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 

 การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการ
ปกครองร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น 
  

 ๒.๖.๒ องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น 
 

 ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ 
  ๑) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดก าหนดเรื่อง
การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้น จะมีความ
เข้มแข็งว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
  ๒) พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่ 
และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

                                                           

๖๔วิญญู อังคณารักษ์, แนวความคิดในการกระจายอ านาจปกครองท้องถิ่น ,(เอกสารประกอบการ
บรรยายฉบับพิมพ์โรเนียว, ๒๕๑๙), หน้า ๔. 

๖๕ ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘), หน้า ๑๓. 

๖๖ ประหยัด หงษ์ทองค า, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), 
หน้า ๑๐. 



 ๖๒ 

เชื้อชาติและความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่ และ
ระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น ๒ ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดของพ้ืนที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหาร และ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การ
อนามัยโลก (WTO) และส านักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้  ควรมีประชากรประมาณ 
๕๐,๐๐๐ คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และ
บุคลากร   เป็นต้น 
  ๓) การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับนโยบายทางการเมือง และการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 
  ๔) องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาล
แห่งชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับควบคุม
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 
  ๕) การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การ หรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งหมด หรือบางส่วนเพ่ือแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
  ๖) อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถให้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานทางราชการ 
  ๗) งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตาม
ขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น  โดยนาย
ชวนหลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ตามค าสั่งที่ 
๒๖๒/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทย
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันในทุกรูปแบบหาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้าง  อ านาจ
หน้าที่กบัหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวถึงองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
  ๑) เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
  ๒) สภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  ๓) มีอิสระในการปกครองตนเอง 
  ๔) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
  ๕) มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 
  ๖) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
  ๗) มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 



 ๖๓ 

  ๘) มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
แม่บท 
  ๙) มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ 
 

 ๒.๖.๓ วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
  ๑) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการ 
  ๒) เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
  ๓) เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น  เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการในเรื่องของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 

 ๒.๖.๔ ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
  ๑) การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะ
เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองแก่ประชาชน ท าให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่
พลเมือง อันจะน ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 
  ๒) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
  ๓) การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญของ
ตนเองต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  ๔) การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย 
และมีประสิทธิภาพ 
  ๕) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศ
ในอนาคต 
   ๖) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง 
 

  ๖.๕) รูปแบบของการปกครองท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่ ๕ รูปแบบ แบ่งออกเป็น
รูปแบบทั่วไป ๓ รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ ๒ รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา เดิม
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๖ รูปแบบ คือ มีรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุด 
ปัจจุบัน สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลทุกแห่ง จึงไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบสุขาภิบาลอีกต่อไป 
 

 สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นจัดการปกครองและด าเนินการต่างๆ และด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์
ของท้องถิ่น โดยมีการจัดตั้งองค์การขึ้นท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้ถูกจัดตั้งและควบคุม
โดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของ
ตนเองได ้



 ๖๔ 

 
ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร 
(๒๕๒๖, หน้า ๘) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการ
ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองค์การท า
หน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์กร
นี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล  

อุทัย หิรัญโต 
(๒๕๒๓, หน้า ๔) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาล
มอบอ านาจให้หน่วยการปกครองระดับรองของรัฐ
หรือกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่ งจัดการปกครอง และด าเนิ นการ
บางอย่าง เพ่ือประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์
ท้องถิ่นโดยตรง การบริหารงานท้องถิ่นจะมีองค์การ
ปกครองที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 

ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย
รามค าแหง  
(๒๕๔๗, หน้า ๓ - ๙) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่นอน มีจ านวนประชากรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ
ตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกสภามาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน 

ชูวงศ ์ฉายะบุตร,  
(๒๕๓๙, หน้า ๒๑) 

การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง “การปกครองที่
รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ กระจายอ านาจไปให้
หน่ วยการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้มีอ านาจในการปกครอง
ร่วมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  ในการ
บริหารงานท้องถิ่นตามแนวความคิดที่ว่า ถ้าอ านาจ
การปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาล
ของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็น “รัฐบาลของประชาชน” 
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 



 ๖๕ 

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 
วิญญู อังคณารักษ์ 
(๒๕๑๙, หน้า ๔) 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองใน
รูปลักษณะกระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่ งรัฐได้
มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเองเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงานท้องถิ่นด้วย
ตนเอง เพ่ือสนองความต้องการส่ วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง 
(๒๕๑๘, หน้า ๑๓) 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่
รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้หรือกระจายอ านาจไป
ให้หน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจาย
อ านาจได้มีอ านาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบ
ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารภายใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และอาณาเขตของตนที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

ประหยัด หงส์ทองค า 
 (๒๕๒๖, หน้า ๑๐) 

การปกครองตนเองของท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่
มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักเกณฑ์ที่
ก าห น ด ไว้  มี อ าน าจป กครอ งต น เอ ง  มี ก าร
บริหารงานคลังของตนเอง และมีสภาของท้องถิ่นที่
สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 

 

๒.๗ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยขอน าเสนอ
แนวคิดเบื้องต้นที่เก่ียวกับการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
               

 ๒.๗.๑ ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร 
 ได้มีนักวิชาการได้ให้ค าความหมายของค าว่า “บริหาร” ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งพอจะสรุป
ได้ดังนี ้ค าว่า บริหาร ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปริหร” เป็นค าแสดงความหมายถึง ลักษณะของการปกครองว่า
เป็นการน าสังคมหรือหมู่คณะให้ด าเนินไปโดยสมบูรณ์ น าหมู่คณะให้พัฒนาไปพร้อมกัน “ปริหร" อาจ
บ่งถึงความหมายที่ว่า การแบ่งงาน การกระจายอ านาจ หรือการที่สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วม  ในการ
ป ก ค รอ งห มู่ ค ณ ะก็ ได้  ใน พ ระ ไต รปิ ฎ ก มั ก จ ะ ใช้ ค า ว่ า  “ป ริ ห ร " กั บ ก ลุ่ ม สั งค ม  เช่ น  
“อห  ภิกฺขุสงฺฆ   ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ์๖๗ หรือ การบริหาร หมายถึง กระบวนการ 

                                                           

 ๖๗ที.ม. ๑๐/๙๓/๘๖. 



 ๖๖ 

จัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า๖๘ หรือเป็น
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยบุคคลและทรัพยากรอ่ืน๖๙ หรือ
เป็นด าเนินการไปรอบคอบและรอบด้าน ซึ่งจะเป็นด้วยความเพียรพยายามในทางที่ชอบ ที่อาจสรุป
เป็นการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน๗๐ หรือเป็นการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน๗๑ หรือเป็น
กระบวนการท างานโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักของ
องค์การ และบุคคลเหล่านี้จะใช้ทรัพยากรอ่ืน เช่น เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืน 
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ๗๒ หรือค าว่า บริหาร นั้นมาจากค า ๒ ค า  คือ บริ แปลว่าโดยรอบ  และ หาร แปลว่า แบ่ง 
รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานที่อยู่รอบข้าง ช่วยกันท าให้ส าเร็จ  และการบริหาร คือ การใช้คนอ่ืนท างาน
แทนตนส าเร็จ  ส่วนการจัดการ คือ การใช้ตนเองท างานแทนตนจนส าเร็จการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เหมือนการบริหารงานของเอกชนที่มุ่งก าไรเป็นเป้าหมาย  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมุ่งความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก และสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ คือ การ “บ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข” หรือการท าให้ประชาชนพ้นทุกข์ มีสุข ซึ่งการบริหารที่ดีต้องยึดหลักธรรมาภิบาล โดยทั่วไปมี
แนวคิดเรื่องหลักการบริหารงานตามทฤษฎีการบริหารที่นิยมใช้ คือ การบริหารงานใดๆ ในองค์กร  
ต้องเริ่มต้นจากการส ารวจความพร้อมในการจัดสรรทรัพยากรทาง การบริหาร โดยยึดหลัก 4M คือ 
Man : คน Money : เงิน Material : วัสดุอุปกรณ์ Management : การบริหารจัดการ หรือจะเพ่ิม
อีก ตามภาคเอกชนก็ได้ตามค าจ าเป็นและความเหมาะสม คือ Machine : เครื่องจักร และ Marketing 
ตลาด๗๓ 
      ๒.๗.๒ กระบวนการบริหาร 
  

 ในเรื่องของกระบวนการบริหารนั้น ก็ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงกล่าวไว้อย่างหลากหลาย   ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

                                                           

 ๖๘Ernest Dale, Management Theory and Practice, (New York : McGraw–Hill Book Co., 1973),     
p. 4. 

 ๖๙Samuel C. Certo, Modern Management : Diverasity, Quality, Ethics and Global 
Environment, ed., (Boston : Allyn and Bacon, lnc., 1994), p. 6. 
 ๗๐พระครูภาวนาโสภิต วิ., ดร. (บุญญรัตน์ เมืองวงศ์), พุทธธรรมาภิบาล หนังสืออ่านประกอบหลักสูตร
พุทธธรรมาภิบาลระดับปริญญาตรีและปริญญาโท, ๒๕๕๔, หน้า ๘๙.  

๗๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมฺจิต.โต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 

๗๒สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๓. 

๗๓สุเมธ แสงนิ่มนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที ่
๑, สถาบันพระปกเกล้า, (กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๗, ๔๓ – ๔๕. 



 ๖๗ 

                       ลูเธอร์กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดัล เออร์วิค (Lyndall  Urwick)  ได้สรุปการบริหาร
ไว้ใน “Paper on the Science of Administration” ว่ากระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วยขั้นตอนที่
ส าคัญ ๗ ประการ หรือทีเรียกกันย่อๆ ว่า “POSDCoRB Model” ซึ่งอธิบายความหมายไว้ดังนี้๗๔ 
 ๑) P = Planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้
เพ่ือให้แผนงานที่วางขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน แผนเป็นเรื่องที่เกี่ ยวกับการใช้
ความรู้ในทางวิชาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการโดยถูกต้อง
อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ 

 ๒) O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนงานภายในองค์การ  ซึ่งในการศึกษา    
บางแห่ง ก็พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงาน หรือวิธีการจัดการด้วย เรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division of work) เป็นกรม กอง แผนก โดย
อาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงานหรือการจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง (Specialization) ก็
ได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) หรือพิจารณาในแง่หน่วยงาน เช่น 
หน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานงานสนับสนุน (Auxiliary) ก็ได้  
นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงองค์การบริหารให้ดีขึ้นด้วย 

 ๓) S = Staffing หมายถึง การจัดการบุคลลากรและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  หมายถึงการจัดการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้เหมาะสม (Competent 
men for competent job) และรวมถึงการที่จะเสริมสร้างและด ารงสัมพันธภาพในการท างานของ
คนงาน  และพนักงานด้วย 

 ๔) D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการรวมทั้งการควบคุมงานนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่นภาวะผู้น า (Leadership) มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) 
และแรงจูงใจ (Motivation) เป็นต้น การอ านวยการนี้ยังรวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ (Decision 
Making) ซึ่งต้องอาศัยวิทยาการสมัยใหม่และวิธีการใหม่ๆ มาช่วยด้วย 

 ๕) Co = Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้ น
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาซึ่งขัดข้องในการท างาน เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องจัดระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ด้วย นอกจากนี้  ยังรวมถึงการสื่อสาร 
(Communication) อีกด้วย 

 ๖) R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) รวมถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน หรือ ผู้เกี่ยวข้องด้วย  ความส าคัญของ
รายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริง 

                                                           

 ๗๔Luther Gulick and Lyndall Urwick., ed. Papers on the Science of Administration, (New York : 
Institute of Public Administration, 1973), p. 17. 



 ๖๘ 

 ๗) B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธี    
ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและรายการเงิน ตลอดจนใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงานเป็น
เครื่องมือในการควบคุมงาน 
 เฮนรี ฟาโย (Henry Fayol) ได้สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร (Management 
Processes) ว่าประกอบด้วยหน้าที่ทางบริหาร (Management Function)  ๕ ประการ คือ๗๕ 

๑) การวางแผน (Planning) 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) 
๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
๔) การประสานงาน (Coordinating) 
๕) การควบคุม (Controlling) 

ดังนั้น การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท างานให้ส าเร็จโดยใช้คนอ่ืน เป็นความ
ถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการและการควบคุม รวมถึง
การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จขององค์กรที่ก าหนดไว้ ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือ
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่
ก าหนดไว้ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ และได้ขยายความเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ Gulick ว่ากระบวนการบริหาร ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม หรือเรียกว่า 
POSDCoRB๗๖ ส าหรับในการบริหารท้องถิ่นนั้น หลักการบริหารท้องถิ่นว่า มีรากฐานมาจากทฤษฎีการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะหลักการบริหารเป็นข้อสรุปที่ได้มาจากทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส าหรับหลักการที่เป็นฐานคติของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีด้วยกันอย่างน้อย ๕ หลัก ได้แก่ (๑) หลัก
ประชาธิปไตย (๒) หลักทางเลือกสาธารณะ (๓) หลักประสิทธิภาพ (๔) หลักชุมชนนิยม และ (๕) 
หลักการกระจายอ านาจ และได้กล่าวถึงหลักการจัดการปกครองท้องถิ่นว่า การปกครองท้องถิ่นใน
ปัจจุบันพัฒนาไปสู่ยุคการจัดการปกครองท้องถิ่นหรือบางครั้งเรียกว่า “ธรรมาภิบาลท้องถิ่น” หรือ     
“ธรรมาภิบาลชุมชน” หรือบางคนเรียกว่า “การบริหารจัดการท้องถิ่น” ทั้งหมดมาจากภาษาอังกฤษว่า 
“Local Governance” หรือ “Community Governance” ในที่นี้หมายถึงการท างานร่วมกันของ
หลายฝ่ายหรือการท างานเป็นเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนามาใน
ยุคหลังรัฐสวัสดิการ๗๗ 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการบริหาร
จัดการที่ผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินกิจกรรมและน าพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการคิดในการวางแผน การจัดการและสั่งการ 

                                                           

๗๕Henry Fayol, General and lndustrial Management, (London : Sir lssac Pitman & 
Sons Ltd., 1949), p. 25. 
 ๗๖ประพันธ์  สุริหาร, ศัพท์เทคนิคทางการบริหาร, (ขอนแก่น : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗), หน้า ๒๕. 

๗๗เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทบพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๘๙, ๑๐๔. 



 ๖๙ 

ตลอดจนควบคุมก ากับ โดยอาศัยปัจจัยทรัพยากร คน เงิน วัสดุ สิ่งของและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

 
ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Ernest Dale  
(1973,  p. 4) 

บริหาร ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปริหร” เป็นค าแสดง
ความหมายถึง ลักษณะของการปกครองว่าเป็นการน า
สังคมหรือหมู่คณะให้ด าเนินไปโดยสมบูรณ์ น าหมู่
คณะให้ พัฒนาไปพร้อมกัน  “ปริหร" อาจบ่ งถึ ง
ความหมายที่ว่า การแบ่งงาน การกระจายอ านาจ หรือ
การที่สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วม  ในการปกครองหมู่
คณะก็ได้ ในพระไตรปิฎกมักจะใช้ค าว่า “ปริหร" กับ
กลุ่มสังคม 

Samuel C. Certo  
(1994, p. 6.) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดองค์การและ
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยบุคคลและ
ทรัพยากรอ่ืน 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมฺจิต.โต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๑) 

การบริหารงาน เป็นกระบวนการท างานโดยใช้
ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็น
ทรัพยากรหลักขององค์การ และบุคคลเหล่านี้จะใช้
ทรัพยากรอ่ืน เช่น เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อ่ืน ข้อมูลสารสนเทศ 

พระครูภาวนาโสภิต วิ.,  
(๒๕๕๔, หน้า ๘๙.) 

การบริหารเป็นการด าเนินการไปรอบคอบและรอบ
ด้าน ซึ่งจะเป็นด้วยความเพียรพยายามในทางที่ชอบ 
ที่อาจสรุปเป็นการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ  
(๒๕๕๕, หน้า ๔๓) 

การบริหารเป็นกระบวนการท างานโดยใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากร
หลักขององค์การ และบุคคลเหล่านี้จะใช้ทรัพยากร
อ่ืน เช่น เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืน 
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ทั้ งนี้  เพ่ือให้องค์การ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 



 ๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 
สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒, หน้า ๗, ๔๓ – ๔๕.) 

หลักการบริหารงานตามทฤษฎีการบริหารที่นิยมใช้ 
คือ การบริหารงานใดๆ ในองค์กร ต้องเริ่มต้นจาก
การส ารวจความพร้อมในการจัดสรรทรัพยากรทาง 
การบริหาร โดยยึดหลัก 4M คือ Man : คน Money 
: เงิน Material : วัสดุอุปกรณ์ Management : การ
บริหารจัดการ หรือจะเพ่ิมอีก ตามภาคเอกชนก็ได้
ตามค าจ าเป็นและความเหมาะสม คือ Machine : 
เครื่องจักร และ Marketing ตลาด 

Luther Gulick and Lyndall Urwick.,   
(1973, p. 17) 

การบริหาร ตามหลัก POSDCoRB Model อธิบาย
ความหมาย  คือ ๑) P = Planning หมายถึง การ
วางแผนงาน ๒) O = Organizing หมายถึง การจัด
ส่วนงานภายในองค์การ  ๓) S = Staffing หมายถึง 
การจัดการบุคลลากรและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ๔) 
D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการ
รวมทั้งการควบคุมงานนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะใน
การบริหารงาน๕) Co = Coordinating หมายถึง 
ความร่วมมือประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น  ๖) R = 
Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ และ ๗) B = Budgeting 
หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธี ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและ
รายการเงิน 

Henry Fayol 
(1949, p. 25) 

หน้ าที่ ท างบ ริ ห าร (Management Function)  ๕ 
ประการการวางแผน (Planning) คือ การจัดองค์การ 
( Organizing)  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า สั่ ง ก า ร 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating)  
และการควบคุม (Controlling) 

ประพันธ์  สุริหาร 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๕) 

การปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๕ หลักส าคัญ คือ (๑) 
หลักประชาธิปไตย (๒) หลักทางเลือกสาธารณะ (๓) 
หลักประสิทธิภาพ (๔) หลักชุมชนนิยม และ (๕) 
หลักการกระจายอ านาจ 

 
 



 ๗๑ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
(๒๕๕๕, หน้า ๘๙, ๑๐๔) 

การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันพัฒนาไปสู่ยุคการ
จัดการปกครองท้องถิ่นหรือบางครั้งเรียกว่า “ธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น” หรือ “ธรรมาภิบาลชุมชน” หรือบางคน
เรียกว่า “การบริหารจัดการท้องถิ่น” ทั้งหมดมาจาก
ภ าษ า อั งก ฤษ ว่ า  “Local Governance”  ห รื อ 
“Community Governance” ในที่นี้หมายถึงการ
ท างานร่วมกันของหลายฝ่ายหรือการท างานเป็น
เครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักการปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนามาในยุคหลังรัฐสวัสดิการ 

 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  ในการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยขอ
น าเสนอ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ธรรมาภิบาล หลักพุทธธรรม  การบริหารองค์กร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 ๒.๘.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
 จตุรงค์ ดีสมโชค  วิจัยเรื่องกลยุทธ์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรมมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของ
กระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การรื้อใหม่ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการด าเนินการของ
กระทรวงยุติธรรม นโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค จากการด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงยุติธรรมในอนาคตที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  ๑) ยุทธศาตร์ในการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล   ๒) การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม มีความสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ในด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ในด้านการรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 



 ๗๒ 

ในด้านการสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยม ในด้านการเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย และในด้านการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทด้านการบริหารงาน โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน      
การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์๗๘ 
  ดิเรก ถึงฝั่ง วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
(CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์การบริหารงานของผู้ว่า
ราชการจังหวัด แบบบูรณาการรูปแบบใหม่และแบบเดิม พบว่า  การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
รูปแบบใหม่ เริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ ด้วยการท า SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ โดยระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การแปลง กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางในการแปลงกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัตินั้น ควรใช้แบบของการ บริหารโครงการมาเป็นแม่แบบในการด าเนินการ     มีผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมมากที่สุด ต้องก าหนด เจ้าภาพผู้รับผิดชอบ ก าหนดเป้าหมายการท างาน การวัดผลและ
ประเมินผลงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีอ านาจในการบริหารงบประมาณ และให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการท างานโดยมีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของจังหวัด มีระบบที่ดี สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ชาติ จัดท าแผนงานโครงการ มีการบูรณาการระหว่างแผนกลยุทธ์ของจังหวัดกับแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกับกลยุทธ์กลุ่ม จังหวัด มีความร่วมมือกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่นอกกลุ่ม
จังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (กบจ.) และมีแนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์จังหวัดให้สะท้อนความต้องการของ พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และต้องมีความสามารถด้านการบริหาร
จัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  (Chief Emotional Officer) และ มี
จิตใจที่ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ผู้ที่ท างานด้วยมีความสุข (Chief Entertainment Officer) มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการ
ประสานงาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการวิจัยและติดตามประเมินผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดระบบฐานข้อมูลของจังหวัดทุกด้าน อย่างครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ มีการ
กระจาย อ านาจให้กับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ อย่างแท้จริงและมีการบริหารจัดการ 
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้๗๙ 
 ตระกูล ช านาญ๘๐ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวพุทธศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนา พูดถึงแผนการที่จะปฏิบัติ วิธีการ รูปแบบ
                                                           

  ๗๘จตุรงค์ ดีสมโชค, “กลยุทธ์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒). 

 ๗๙ดิเรก ถึงฝั่ง, “กลยุทธ์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของจังหวัดในประเทศไทย”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙). 
 ๘๐ตระกูล ช านาญ, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์”, รายงานวิจัย , 
(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เชียงใหม,่ ๒๕๔๓), หน้า ๒. 



 ๗๓ 

พฤติกรรม การก าหนดต าแหน่งที่จะปฏิบัติการ และทัศน์วิสัย ในการพัฒนา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจัยหลัก (Core factor) ของการพัฒนาทั้งปวง ก าหนดต าแหน่งส าคัญของ
การพัฒนาไว้ที่ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรวมถึงกายกับใจ (Mater& Mind) ตามหลักพุทธศาสตร์ สอดคล้อง
กับอภิปรัชญาหมวดญาณวิทยาที่ว่าถึงโลกทัศน์ หรือระบบความเชื่อ ในแง่ของวิธีการ รูปแบบ และ
ศาสตร์การพัฒนา พุทธศาสตร์มีองค์ความรู้ที่ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาได้ 

ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ๘๑  ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ : 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสีย
งบประมาณ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะผู้น าไม่สามารถท าแผนพัฒนาหรือการก าหนดโครงการ  
ได้ถูกต้อง เพราะความรู้จากการบริหารงานต่ าท าให้โครงการขาดคุณภาพ ประกอบกับบุคลากรไม่มี
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามหน้าที่ ตามกฎหมายระเบียบ ค าสั่งการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการน ากลยุทธ์มาใช้และท างานที่ไม่มีกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย น ามาซึ่งปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กรและส่งผลกระทบกับประชาชนและการบริหารการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ ประสิทธิภาพประชาธิปไตย ประสิทธิภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจบวกกับภาวะผู้น า การศึกษาเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ การ
บริหารโครงการ การมีส่วนร่วมในโครงการ ความโปร่งใสของโครงการและโครงการมีผลก าไร  
  วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์๘๒  วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารก าลังคน
ภาครัฐ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนก าลังคนภาครัฐ ได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ขาดแคลนก าลังคนภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ท าการพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารก าลังคน
ภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ โดยคัดเลือก ๖ กระทรวงเป้าหมาย ใน
การศึกษาวิจัยจากหลักเกณฑ์ของขนาดทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างละ ๒ กระทรวง และลักษณะ
การท างานของกระทรวงใน  ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) กระทรวงที่มีภารกิจที่รัฐเป็นผู้ควบคุมหรือ
ด าเนินการหลัก ๒) กระทรวงที่มีภารกิจที่ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมกันจัดการได้ และ ๓) 
กระทรวงที่มีภารกิจที่ภาคเอกชน-ประชาชน สามารถจัดการได้เองภายใต้กติกาและการส่งเสริมของ
ภาครัฐ และได้คัดเลือก ๖ กระทรวง ดังนี้  กระทรวงคมนาคม (ขนาดใหญ่)  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ขนาดใหญ่ ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ขนาดกลาง)  กระทรวง
อุตสาหกรรม (ขนาดกลาง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ขนาดเล็ก) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ขนาดเล็ก) 

                                                           

๘๑ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ,”กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑).  

 ๘๒วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์  “การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารก าลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ”,รายงานวิจัย ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
ส านักงาน ก.พ. ,๒๕๕๒), บทคัดย่อ. 
 



 ๗๔ 

 สรุปได้ว่า การสร้างกลยุทธ์ในการส่งเสริมความโปร่งใส โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มี
โครงสร้างการบริหารงานที่ซับซ้อนไม่สามารถตอบสนองความต้องของประชาชนได้ จึงต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งประกอบไปด้วย
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
การรื้อใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบท
ด้านการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความรู้
ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน  การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 

 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
 

นักวิจัย ข้อค้นพบ 
จตุรงค์ ดีสมโชค  
(๒๕๕๒) 

วิจั ย เรื่ องกลยุทธ์ การปฏิ รูป ระบบราชการใน
กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์
ในการปฏิบัติ งานของกระทรวงยุติ ธรรม ตาม
นโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ ศึกษา
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน การ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การ
รื้อใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
ค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การ
เปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ในการด าเนินการ
ของกระทรวงยุติธรรม นโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค จากการด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบราชการของกระทรวงยุติธรรมใน
อนาคตที่ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 



 ๗๕ 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (ต่อ) 
 
ดิเรก ถึงฝั่ง  
(๒๕๔๙) 

วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของจังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์การ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
รูปแบบใหม่และแบบเดิม พบว่า  การบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการรูปแบบใหม่ เริ่มจากการก าหนดกล
ยุทธ์ ด้วยการท า SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ 
โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การแปลง 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางในการแปลงกลยุทธ์
สู่การปฏิบัตินั้น ควรใช้แบบของการ บริหารโครงการ
มาเป็นแม่แบบในการด าเนินการ มีผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรมมากที่สุด ต้องก าหนด เจ้าภาพผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด เป้ าหมายการท างาน  การวัดผลและ
ประเมินผลงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มี
อ านาจในการบริหารงบประมาณ  และให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการท างานโดยมีกระบวนการจัดท า
กลยุทธ์ของจังหวัด มีระบบที่ด ี

ตระกูล ช านาญ,  
(๒๕๔๓, หน้า ๒) 

วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พุทธศาสตร์พบว่า กลยุทธ์การพัฒนา พูดถึงแผนการ
ที่จะปฏิบัติ วิธีการ รูปแบบพฤติกรรม การก าหนด
ต าแหน่งที่จะปฏิบัติการ และทัศน์วิสัย ในการพัฒนา 
ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจัย
หลัก (Core factor) ของการพัฒนาทั้งปวง ก าหนด
ต าแหน่งส าคัญของการพัฒนาไว้ที่ทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งรวมถึงกายกับใจ (Mater& Mind) ตามหลักพุทธ
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๖ 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (ต่อ) 
 
ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 
(๒๕๕๑) 

วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ : 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสีย
งบประมาณ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะผู้น าไม่
สามารถท าแผนพัฒนาหรือการก าหนดโครงการ  ได้
ถูกต้องเพราะความรู้จากการบริหารงานต่ าท าให้
โครงการขาดคุณภาพ ประกอบกับบุคลากรไม่มี
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามหน้าที่ 
ตามกฎหมายระเบียบ ค าสั่งการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการน ากลยุทธ์มาใช้และ
ท างานที่ไม่มีกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย น ามาซึ่งปัญหาที่
ส่ งผลกระทบต่อองค์กรและส่ งผลกระทบกับ
ประชาชนและการบริหารการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในยุคโลกาภิวัตน์ 

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์   
(๒๕๕๒) 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารก าลังคน
ภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ
วางแผนก าลังคนภาครัฐ ได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ขาดแคลนก าลังคนภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึง
ได้ท าการพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารกาลังคน
ภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้ าราชการ  เป้ าหมาย  ในการศึ กษ าวิจั ยจาก
หลักเกณฑ์ของขนาดทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่าง
ละ  ๒  กระทรวง  และลักษณะการท างานของ
กระทรวงใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) กระทรวงที่มี
ภารกิจที่รัฐเป็นผู้ควบคุมหรือด าเนินการหลัก ๒) 
กระทรวงที่มีภารกิจที่ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน 
ร่วมกันจัดการได้ และ ๓) กระทรวงที่มีภารกิจที่
ภาคเอกชน-ประชาชน สามารถจัดการได้เองภายใต้
กติกาและการส่งเสริมของภาครัฐ 

 
 

 



 ๗๗ 

 ๒.๘.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล 
 

  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล ดังนี้ 
  บรรจง  เจริญสุข๘๓ วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม         
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน   มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน พัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ในการน าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน จ านวน ๒,๓๒๕ โรงเรียนโดย
ด าเนินการวิจัย ๓ ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน 
๑๒ คน เลือกแบบเจาะจง ระยะที่สองพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้า น
การศึกษา จ านวน ๒๔ คน และระยะที่ ๓ เป็นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคใต้ตอนบน จ านวน ๓๔๒ คน  ผลการศึกษา 
พบว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีสถานภาพการบริหารสถานศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจการบริหาร
สถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ส่วนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า รูปแบบซึ่งเป็นวิธีการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
โครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ภารกิจสถานศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แต่ละด้านประกอบด้วยภารกิจการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน
มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 

 มัณฑริกา วิฑูรชาติ๘๔ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่   
๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  
๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก คือ ๑. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งมี
กลยุทธ์รอง ๑๖ กลยุทธ์ ๒. กลยุทธ์พัฒนาครู ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๗ กลยุทธ์ ๓. กลยุทธการพัฒนา
วิชาการ ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๕๒ กลยุทธ์ ๔. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 
                                                           

   ๘๓บรรจง  เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๒). 

๘๔
 มัณฑริกา  วิฑูรชาติ, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ ๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ๒๕๕๑). 



 ๗๘ 

๑๓ กลยุทธ์ ๕. กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายโรงเรียนซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๘ 
กลยุทธ์ ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์ในการบริหารสถานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่าทั้ง ๕ กลยุทธ์ ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมทุกกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากทั้ง ๔ มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ 
ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
  มัทนา เหลืองนาคทองดี๘๕ วิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลัก       
ธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานบริหาร มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ
เรื่องธรรมาภิบาลอย่างนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริหารที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไป และเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล มากกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้บริหารระดับกลาง นอกจากนั้นพบว่า ผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้บริหารระดับกลางมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อต่างๆ ค่อนข้างน้อยมาก และ
ยังพบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางมีทัศนะท่ีดีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารองค์กร 
  รัชยา  ภักดีจิตต์๘๖  วิจัยเรื่ององค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไก และ
กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์กลไกและกระบวนการบริหาร
ขององค์การมหาชนของไทยในปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กลไกและกระบวนการ
บริหารองค์การมหาชนของไทยในปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมาย ตาม
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการอ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่ครอบคลุม และ
ข้อมูลส าคัญที่ได้จากกลุ่มบุคคลส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และ
ประเมินผลองค์การมหาชน และฝ่ายการเมือง คือ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหาร 
การศึกษาความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ความเป็นอิสระทางการบริหาร พบว่า องค์การมหาชนมี
ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวทางการบริหารในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีความเป็นอิสระทางการบริหาร
อย่างแท้จริงตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง การบริหารงานได้รับการแทรกแซงทาง
การเมืองทั้งการก าหนดนโยบายการตัดสินใจทางการบริหาร 
  ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร๘๗  วิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์ ๑) ทราบการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันศึกษาเอกชน ๒) พัฒนา
และน าเสนอการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิธีการด าเนินการวิจัยประกอบ ด้วย 
                                                           

  ๘๕มัทนา เหลืองนาคทองดี, “ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ
ไทย”, รายงานวิจัย , หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที่ ๑๔ , (วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร, ๒๕๔๕), บทคัดย่อ. 
  ๘๖รัชยา  ภักดีจิตต์, “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลัก            
ธรรมาภิบาล” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต( การบริหารการศึกษา ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 
  ๘๗ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ( การบริหารการศึกษา ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 



 ๗๙ 

๕ ขั้ นตอน คือ  ๑ ) การศึ กษาวิ เคราะห์ เอกสาร ๒ ) การร่ างการใช้หลั กธรรมาภิ บาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารจากขอบข่ายแนวคิดและวิเคราะห์ผล
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ ๓) การสร้างแบบสอบถามการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ๕) สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาเอชนในภาคกลางจ านวน ๑๔ 
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ๑.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 
๘ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความรับผิดชอบ ๒) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ๓) หลักความ
โปร่งใส ๔) หลักความคุ้มค่า ๕) หลักความมั่นคง ๖) หลักความมีส่วนร่วม  ๗) หลักคุณธรรม และ ๘)
หลักการใช้อ านาจหน้าที่ ๒.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย 
  สุรพล  สงณรงค์๘๘ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการด าเนินงานของชุมชนโดยใช้           
หลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีชุมชน บ้านชะอวด ต าบลบ้านชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR ) 
เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของชุมชนและพัฒนาการ ด าเนินงานของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ใน
การศึกษาผู้วิจัยเก็บข้อมูล โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจัดกลุ่ม
สนทนา จากกลุ่มเป้าหมายผู้น าชุมชน กรรมการกลุ่ม องค์กรชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ปฏิบัติงานในชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากสภาพชุมชน การก าหนดแผน
ชุมชน การด าเนินงานของชุมชน และการสรุปบทเรียนของชุมชน พบว่า การพัฒนาการด าเนินงาน
โดยใช้หลักธรรมภิบาลของชุมชนบ้านชะอวด เป็นการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสร้าง
จิตส านึกร่วมของชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้พัฒนาการด าเนินงานของ
ชุมชน   โดยเริ่มต้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและ
ตัดสินใจด าเนินงานของชุมชน การเรียนรู้จาก กระบวนการท าแผนชุมชน  การด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการสรุปบทเรียนร่วมกัน 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการที่ดีโดยการน าหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในองค์กร
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะในสถานศึกษา และ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ที่มีการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งประชาชนในการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นการวาง
แนวปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบถ่วงดุล  ร่วมถึงการรายงานผลการจัดการที่มีเป็น
ขัน้ตอน และเป็นรูปธรรม 
 
 

                                                           

 ๘๘สุรพล สงณรงค์, “การพัฒนาการด าเนินงานของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีชุมชน
บ้านชะอวด ต าบลบ้านชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, รายงานวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๘), สรุปผลการวิจัย. 



 ๘๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล 
 

นักวิจัย ข้อค้นพบ 
บรรจง  เจริญสุข  
(๒๕๕๒) 

วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต
จังหวัดภาคใต้ตอนบน   พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีสถานภาพการบริหาร
สถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจการบริหาร
สถานศึกษาทั้ ง ๔ ด้าน ส่วนรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า รูปแบบซึ่ง
เป็นวิธีการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีโครงสร้าง
ซึ่งประกอบด้วย ภารกิจสถานศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แต่
ละด้านประกอบด้วยภารกิจการบริหารตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ๖ หลัก รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีความเห็นว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 

มัณฑริกา วิฑูรชาติ  
(๒๕๕๑) 

วิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่   ๑-
๒ ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน
ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  ๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก คือ ๑.กลยุทธ์การพัฒนา
ภาวะผู้น า ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๑๖ กลยุทธ์ ๒.กลยุทธ์
พัฒนาครู ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๗ กลยุทธ์ ๓.กลยุทธการ
พัฒนาวิชาการ ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๕๒ กลยุทธ์ ๔.กล
ยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีกลยุทธ์
รอง ๑๓ กลยุทธ์  



 ๘๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 

 ๕. กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน และ
เครือข่ายโรงเรียนซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๘ กลยุทธ์ ผลการ
ประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์ในการบริหารสถาน
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่าทั้ง ๕ 
กลยุทธ์ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทุกกลยุทธ์ อยู่ใน
ระดับมากทั้ง ๔ มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ 
ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้าน
ความถูกต้อง 

มัทนา เหลืองนาคทองดี 
(๒๕๔๕) 

วิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมา     ภิบาลของนักธุรกิจไทยพบว่า ผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางมีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อต่างๆ ค่อนข้างน้อย
มาก และยั งพบว่าผู้ บริหารระดับสู งและผู้บริหาร
ระดับกลางมีทัศนะที่ดีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารองค์กร 

ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร   
(๒๕๕๒) 

วิ จั ย เรื่ อ ง  การใช้ ห ลั ก ธรรม าภิ บ าล ในสถาบั น 
อุดมศึกษาเอกชนพบว่า ๑.การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า เอ ก ช น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ๘ 
องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความรับผิดชอบ ๒) หลักนิติ
ธรรมและความเสมอภาค ๓) หลักความโปร่งใส ๔) 
หลักความคุ้มค่า ๕) หลักความมั่นคง ๖) หลักความมี
ส่วนร่วม  ๗) หลักคุณธรรม และ ๘)หลักการใช้อ านาจ
หน้าที่ ๒.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เ อ ก ช น โ ด ย ก า ร สั ม ม น า อิ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
(connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่
ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไปได้
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้สอดคล้องกับ
ขอบข่ายการวิจัย 

 
 
 
 
 



 ๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 
รัชยา  ภักดีจิตต์   
(๒๕๕๐) 

วิจัยเรื่ององค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไก 
และกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า 
กลไกและกระบวนการบริหารองค์การมหาชนของไทย
ในปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการอ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่
ครอบคลุม และข้อมูลส าคัญที่ได้จากกลุ่มบุคคลส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
และประเมินผลองค์การมหาชน และฝ่ายการเมือง คือ 
กลุ่ มสมาชิกวุฒิ สภาและคณะกรรมการบริหาร 
การศึกษาความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ความเป็น
อิสระทางการบริหาร พบว่า องค์การมหาชนมีความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวทางการบริหารในระดับหนึ่ง 
แต่ไม่มีความเป็นอิสระทางการบริหารอย่างแท้จริงตาม
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง การบริหารงาน
ได้รับการแทรกแซงทางการเมืองทั้ งการก าหนด
นโยบายการตัดสินใจทางการบริหาร 

สุรพล สงณรงค ์
(๒๕๔๘) 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานของชุมชนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีชุมชน บ้านชะอวด 
ต าบ ลบ้ าน ช ะอวด  อ า เภ อจุ ฬ าภ รณ์  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานโดย
ใช้หลักธรรมภิบาลของชุมชนบ้านชะอวด  เป็นการ
พัฒนาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึก
ร่วมของชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้พัฒนาการด าเนินงานของชุมชน    โดย
เริ่มต้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและตัดสินใจด าเนินงาน
ของชุมชน การเรียนรู้จาก กระบวนการท าแผนชุมชน 
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการสรุป
บทเรียนร่วมกัน 

 
 
 
 



 ๘๓ 

 ๒.๘.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
 

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม  ในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการน ามาบริหารคน บริหารตนเอง และบริหารการ
ท างาน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 
 

 วรภาส ประสมสุข และคณะ๘๙ ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหาร
การศึกษาที่ครอบคลุมถึง ๓ หลักการครองตน หลักการครองคน หลักการครองงาน และเพ่ือเสนอ
หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ได้น าเสนอหลักธรรมที่
หลากหลาย ซึ่งมีจ านวน ๒๑ หลักธรรม ท าให้มีขอบเขตของการศึกษาที่กว้างขวาง และอาจท าให้มี
ความยุ่งยากส าหรับผู้บริหารในการเลือกหลักธรรมเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารในทางปฏิบัติ 
  วันชัย สุขตาม๙๐ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ ”  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ๑) แนวคิดที่สามารถผลักดันให้ทุนมนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หลักพุทธธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ภาวนา ๔ ไตรสิกขา การใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ จริต ๖ 
รวมถึงการพิจารณากลุ่มผู้รับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการมองหลักการต่าง ๆ จากบัว ๔ เหล่า  
อันเป็นการพิจารณาคุณสมบัติในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา ๒) นักพัฒนาทุนมนุษย์ในยุค
โลกาภิวัฒน์จะต้องน าการวางแผนพัฒนาทุนมนุษย์ตามวิถีพุทธ การพิจารณาจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
การพัฒนาระดับองค์การ (Organizational Development)และการพัฒนาในระดับบุคคล (Individual 
Development) ๓) วิธีการการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถแบ่งได้ ๒ กระบวนทัศน ์
คือ ๑. กระบวนทัศน์ในการจัดการเพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกิยธรรม และ ๒. กระบวนทัศน์ในการจัดการ
เพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกุตรธรรม ส าหรับผลการพัฒนาสูงสุด ที่จะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน พุทธ
ธรรมมีหลักการที่ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล)การพัฒนาจิตใจให้
มีสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพจิตสูงขึ้น จิตมีคุณภาพมากขึ้น (การพัฒนาสมาธิ ) และพัฒนาไปสู่ระดับ
การเข้าถึงสัจธรรม (การพัฒนาปัญญา) 

 พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์๙๑ ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพ่ือ
วิเคราะห์  เศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์” โดยผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบได้ข้อสรุปว่า หลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในพุทธเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา 
โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธ์ กับคุณลักษณะด้านความพอประมาณ ความมี

                                                           

 ๘๙วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ”, วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ๑๘, ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๑) : ๖๓. 

๙๐วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, 
(คณะรัฐประศาสนาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕) 
 ๙๑พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, “การใช้การสร้างตัว ช้ีวัดเพื่อวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



 ๘๔ 

เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมัชฌิมาปฏิปทากับความ
พอประมาณเป็นวิธีการหรือหนทางในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับความมีเหตุผลเป็นเครื่อง
อ านวยสนับสนุนการพัฒนาตน และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเป็นเครื่องก ากับการ
พัฒนาตน ผลการศึกษา พบว่าเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักมีขอบเขตจ ากัดอยู่เพียงพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ที่มีองค์ธรรมในระดับศีลเป็นประธาน การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพุทธเศรษฐศาสตร์
กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก จึงสามารถใช้เฉพาะองค์ธรรมในระดับศีลเป็นเครื่องมือในการศึกษา
เปรียบเทียบ โดยองค์ธรรมในระดับศีลที่เกี่ยวข้องกับ ๔ ทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ปาริสุทธิ
ศีล ๔ ที่ประกอบด้วยอาชีวปาริสุทธิศีล ในกิจกรรมการผลิตปัจจัยสันนิสิตศีล ในกิจกรรมการบริโภค 
อินทรีย์สังวรศีล ในเรื่องอรรถประโยชน์ และปาฏิโมกข์สังวรศีล ในการกระจายผลผลิต จากการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือค้นหาตัวชี้วัดที่สามารถก าหนดระดับของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พุทธเศรษฐศาสตร์พร้อมทั้งตัวอย่างและแนวทางในการประยุกต์ใช้ ตัวชี้วัดส าหรับใช้เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ตามกรอบทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการบริโภค 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ และทฤษฎีการกระจายผลผลิต โดยผลจากการวิเคราะห์ น ามาซึ่งการสร้าง
ตัวชี้วัด เพ่ือก าหนดระดับของความพอเพียงภายใต้คุณลักษณะความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัดตัวชี้วัดดานความพอประมาณจ านวน ๗ ตัวแบ่งเป็น 
ตัวชี้วัดความพอประมาณในกระบวนการ ๔ ตัว (กลุ่มตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ) ประกอบด้วย
ประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิผลการผลิต ประสิทธิภาพการบริโภค ประสิทธิผลการบริโภค และ
ตัวชี้วัดความพอประมาณระหว่างกระบวนการ ๓ ตัว (กลุ่มตัวชี้วัดเชิงสัมพัทธ์) ประกอบด้วย ความไม่
พอเพียงความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานความพอเพียงขั้นก้าวหน้าตัวชี้วัดด้านความมีเหตุผล จ านวน ๔ ตัว 
(กลุ่มตัวชี้วัดเชิงสมบูรณ์) ประกอบด้วย คุณค่าของปัจจัยการผลิต คุณค่าการผลิต คุณค่าของปัจจัย
การบริโภค คุณค่าการบริโภค และ ตัวชี้วัดด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว จ านวน ๒ ตัว (กลุ่มตัวชี้วัด
เชิงสัมพัทธ์) ประกอบด้วยสัดส่วนปัจจัยการผลิต สัดส่วนปัจจัยการบริโภค 
  ฌาน ตรรกวิจารณ์ ๙๒ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธ” 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมี             
พุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้  และอริยมรรค มีองค์ ๘ เป็นแนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับ
โลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรม 
มีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรม 
อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิดในการพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมี  
สามประการ คือ ๑) ท าให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ ๒) มี
จริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต และ ๓) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่
ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มี ๓ องค์ประกอบการพัฒนา คือ การ

                                                           

             ๙๒ฌาน ตรรกวิจารณ์ , “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).  



 ๘๕ 

พัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทจึงท าให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่
เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การ
พัฒนาที่ประกอบด้วย กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ 
กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกียธรรม และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และระดับองค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็น
กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย 
  สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ๙๓ การวิจัยเรื่องการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนและข้าราชการภาครัฐมีวัตถุประสงค์
การวิจัยดังนี้ ๑) ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่ม  เด็ก เยาวชน และ
ข้าราชการภาครัฐ ๒) ศึกษากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ในกลุ่มเด็กเยาวชน และข้าราชการ ภาครัฐ 
๓) ศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่ม เด็ก เยาวชน และข้าราชการภาครัฐ ๔) ศึกษาการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และข้าราชการ ภาครัฐ ๕) สร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ พบว่า รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหาร      
ครู นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี มีดังต่อไปนี้ มีการก าหนดนโยบายแห่งชาติในการ
ส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน โดยรัฐบาลจัดประชุมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน และ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าหลักธรรมของทุกศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการศึกษา 
มาร่วมกันก าหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติในการส่งเสริมคุณธรรมของเยาวชน โรงเรียนน านโยบาย
แห่งชาติมาก าหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โรงเรียนก าหนดมาตรฐานคุณธรรมของผู้บริหาร   
ครู นักเรียนโดยองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ครู มีการก าหนดกลยุทธ์ ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมเยาวชน ดังนี้กลยุทธ์ที่ ๑ การเป็นแบบอย่างที่ดี  กลยุทธ์ที่ ๒ การก าหนด   กฏ ระเบียบที่
ส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๔    การใช้สื่อปลุกกระแส
คุณธรรม และกลยุทธ์ที ่๕ การสร้างเครือข่ายคุณธรรม 
  สรุปได้ว่า หลักพุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และ
เล็งเห็นว่า สถาบันศาสนาที่เป็นแก่นของชุมชนปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน สถาบัน
การเมืองการปกครองเดิมปกครองด้วยธรรมและมีธรรมาภิบาลปัจจุบันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมดั้งเดิมมีรูปแบบชิงสาระที่เป็นคุณค่าเกี่ยวกับความ
ไว้วางใจ ความสามัคคี การให้และแบ่งปัน การต่างตอบแทน การเอ้ืออาทร ค่านิยม การแลกเปลี่ยน
                                                           

๙๓สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : 
กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานวิจัย, (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒),
หน้า ๑. 
 



 ๘๖ 

และบรรทัดฐานทางสังคม ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ในรูปแบบเชิงโครงสร้างมีกลุ่ม
และเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการฟ้ืนฟู 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
 

นักวิจัย ข้อค้นพบ 
วรภาส ประสมสุข และคณะ
(๒๕๕๒) 

วิจัยเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักพุทธธรรมกับ
หลักการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุมถึง ๓ หลักการครองตน 
หลักการครองคน หลักการครองงาน และเพ่ือเสนอหลักการ
บริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ได้
น าเสนอหลักธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีจ านวน ๒๑ หลักธรรม ท า
ให้มีขอบเขตของการศึกษาที่กว้างขวาง และอาจท าให้มีความ
ยุ่งยากส าหรับผู้บริหารในการเลือกหลักธรรมเพ่ือน าไปใช้เป็นแนว
ทางการบริหารในทางปฏิบัติ 

วันชัย สุขตาม  
(๒๕๕๕) 

วิจัย เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ วิถี พุ ทธในยุค โลกาภิ วัตน์  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ๑) แนวคิดที่สามารถผลักดันให้ทุนมนุษย์
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักพุทธธรรม
ที่ส าคัญ ได้แก่ ภาวนา ๔ ไตรสิกขา การใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
จริต ๖ รวมถึงการพิจารณากลุ่มผู้รับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วย
การมองหลักการต่าง ๆ จากบัว ๔ เหล่า อันเป็นการพิจารณา
คุณสมบัติในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา ๒) นักพัฒนา
ทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์จะต้องน าการวางแผนพัฒนาทุน
มนุษย์ตามวิถีพุทธ การพิจารณาจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ การ
พัฒนาระดับองค์การ และการพัฒนาในระดับบุคคล  ๓) วิธีการการ
พัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัฒน์ 

พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ 
(๒๕๕๑) 

วิจัยเรื่อง การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์ ได้ข้อสรุปว่า หลักพุทธ
ธรรมที่น ามาใช้ในพุทธเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา 
โยนิ โสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธ์  กับ
คุณลักษณะด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภู มิ คุ้ ม กั น ใน ตั วที่ ดี  ใน ป รั ช ญ า เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง โด ย
มัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณเป็นวิธีการหรือหนทางใน
การพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับความมีเหตุผลเป็นเครื่องอ านวย
สนับสนุนการพัฒนาตน และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีเป็นเครื่องก ากับการพัฒนาตน 



 ๘๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม (ต่อ) 
 
ฌาน ตรรกวิจารณ์  
(๒๕๕๐) 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา 
โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การ
เรียนรู้ และอริยมรรค มีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม 
และระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บน
ความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรม มีเป้าหมายที่
การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็น
ตัวตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิดในการพัฒนาและมีการ
คิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมี  สาม
ประการ คือ ๑) ท าให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ดีมีประสิทธิภาพ ๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต 
และ ๓) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง 

ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร  
(๒๕๕๒) 

วิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พบว่า ๑.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความรับผิดชอบ ๒) 
หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลัก
ความคุ้มค่า ๕) หลักความมั่นคง ๖) หลักความมีส่วนร่วม  ๗) 
หลักคุณธรรม และ ๘)หลักการใช้อ านาจหน้าที่ ๒.การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่
ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ 
ศศิกาญจน ์ทวิสุวรรณ 
(๒๕๕๒) 

วิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม
เด็กเยาวชนและข้าราชการภาครัฐพบว่า รูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบุรี มีการก าหนดนโยบายแห่งชาติในการส่งเสริมคุณธรรม
เยาวชน โดยรัฐบาลจัดประชุมบุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน 
ประชาชน เยาวชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องพิจารณาน าหลักธรรม
ของทุกศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการศึกษา 
มาร่วมกันก าหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติในการส่งเสริม
คุณธรรมของเยาวชน โรงเรียนน านโยบายแห่งชาติมาก าหนด
เป็นนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน  

  



 ๘๘ 

๒.๘.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร 
 

  ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กร ทั้งองค์กรท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ที่มี
ความหลากหลายในน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย๙๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงบูรณาการ : กุญแจสู่ความเป็นเลิศ” ผลจากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งความส าเร็จของแต่ละ
องค์การสามารถเกิดได้จากการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานใน
การสร้างก าไรเพ่ิมขึ้น และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์การ เพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้น ซ่ึงกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้พนักงานขับเคลื่อนผล
การปฏิบัติการขององค์การ โดยที่การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องทราบถึง
กลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น การออกแบบกล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องน ากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บูรณาการไปกับกลยุทธ์
องค์การและเป้าหมายขององค์การ และให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน  เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์การ จึง
จะท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเป้าหมายและผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ โดยที่กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องตระหนักว่าพนักงานคือ
ทรัพยากรที่ส าคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของ
พนักงานกับเป้าหมาย  ขององค์การ เพ่ือท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้าง
พนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างผลผลิตให้กับ
องค์การ 
 ทรงชัย นกขม้ิน๙๕ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ” ผล
การศึกษาพบว่า ระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านของการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
จ านวน ๒ ด้านคือ    มีการพัฒนาตามหลักความคุ้มค่า และการพัฒนาตามหลักความรับผิดชอบ และ
พบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางจ านวน ๔ ด้าน คือ การพัฒนาตามหลักคุณธรรม การพัฒนา
ตามหลักนิติธรรม    การพัฒนาตามหลักความโปร่งใส และการพัฒนาตามหลักการมีส่วนร่วม 
ตามล าดับ 
                                                           

 ๙๔เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่ความเป็นเลิศ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔).  
 ๙๕ทรงชัย นกขมิ้น, การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล :กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
๒๕๕๒), หน้า ๑. 



 ๘๙ 

 จินตนา บิลมาศ และคณะ๙๖  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของ
ข้าราชการพลเรือน” ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า กลุ่มข้าราชการพลเรือนที่จ าเป็นเร่งด่วนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาก่อนคือ ข้าราชการบรรจุใหม่ทั่วไป กลุ่มที่จ าเป็น จะต้องพัฒนาเฉพาะบางจิตลักษณะ 
ได้แก่ พัฒนาความเชื่ออ านาจในตน และลักษณะมุ่งอนาคต คือ กลุ่มข้าราชการหญิงระดับกลาง           
ส่วนข้าราชการชายระดับกลางควรพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม และผลการวิจัยยังพบว่า  

 ๑) ข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการระดับกลางมีจิตลักษณะแตกต่างกัน ๔ 
ประเภท ไม่รวมสุขภาพจิต กล่าวคือ ข้าราชการระดับกลางมีความเชื่ออ านาจในตน ทัศนคติต่อการ
ท างานราชการ ลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และ
สถานภาพ    การเป็นข้าราชการนี้ ส่งผลต่อจิตลักษณะเหตุผลเชิงจริยธรรมมากที่สุดในทางตรงกัน
ข้ามกับสมมติฐานที่ว่า ข้าราชการระดับกลางมีมีจิตลักษณะ ๕ ประเภท สูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ 
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า ข้าราชการที่มีการศึกษาสูงมีจิตลักษณะ ๓ ประเภทสูงกว่า
ข้าราชการที่มีการศึกษาต่ าและมีทัศนคติต่อการรับราชการต่ ากว่าข้าราชการที่มีการศึกษาต่ า และเมื่อ
พิจารณาตามเพศ ปรากฏว่า ข้าราชการชายมีจิตลักษณะ ๔ ประเภท ดีกว่าข้าราชการหญิง ยกเว้น 
ทัศนคติต่อการท างานราชการซึ่งไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผู้ที่ท างานตรงกับอุปนิสัย
มากกว่าจะเป็นผู้มีความเชื่ออ านาจในตน ทัศนคติต่อการท างานราชการ และลักษณะมุ่งอนาคตสูง
กว่าข้าราชการที่ท างานตรงกับอุปนิสัยน้อยกว่า 

 ๒) ไม่ปรากฏว่าข้าราชการประเภทที่มีอายุมาก ระดับการศึกษาสูงและมีสุขภาพจิตดี     
มีระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่าข้าราชการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และสุขภาพจิตในปริมาณอ่ืน ๆ 
แต่ปรากฏว่า ตัวแปรทั้งสามมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างเป็นเอกเทศจากกัน โดยที่
ข้าราชการหญิงและข้าราชการที่ท างานอยู่ในจังหวัดเจริญมาก  ที่มีสุขภาพจิตดีเป็นผู้มีเหตุเชิง
จริยธรรมสูงกว่าข้าราชการที่มีสุขภาพจิตไม่ดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และข้าราชการชายที่มีระดับ
การศึกษาสูง มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่าข้าราชการชายที่มีระดับการศึกษาต่ า  และข้าราชการที่มี
อายุมากกลับมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ ากว่าข้าราชการอายุปานกลางและต่ ากว่าข้าราชการอายุน้อย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ข้าราชการใหม่ทั่วไปที่จะท างานราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงต่อไป ควรได้รับการพัฒนาลักษณะทางจิต ๓ ประการ คือ  

 ๑) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  หมายถึง การเพ่ิมความตระหนักใน
ความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและต่อประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องรู้จัก
ควบคุมตนเอง ให้ท าพฤติกรรมที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ดีงามที่วางไว้ส าหรับอนาคตให้ได้  

 ๒) ความเชื่ออ านาจในตนว่า ท าดีได้ดี ถ้าตนพยายามมากในทางที่ถูกก็จะเกิดผลดี
มากตามมาด้วย และเชื่อว่าผลดีและผลเสียที่เกิดกับตนนั้น มีสาเหตุจากตนเองเป็นส่วนใหญ่ มิได้เกิด

                                                           

 ๙๖จินตนา บิลมาศและคณะ, “คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน”, รายงานการวิจัยมูลนิธิเอเชีย , 
(สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., ๒๕๒๙), หน้า ๑-๒.  



 ๙๐ 

จากความบังเอิญหรือโชคเคราะห์ จะได้เป็นผู้ที่กระตือรือร้นท าความดี ไม่งอมืองอเท้ารอให้บุญหล่น
ทับ  

  ๓) ทัศนคติที่ดีต่อการท างานราชการ หมายถึง การเห็นประโยชน์ของการท างาน
ราชการทั้งต่อตนเอง และประเทศชาติ มีความพอใจในงานของตน  และพร้อมที่จะร่วมมือกับ
ข้าราชการอื่น เพ่ือให้งานราชการเกิดประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น 

 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ๙๗ รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งด่าน
ศุลกากร ณ บ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
ของการพัฒนาด่านศุลกากรบ้านพุน้ าร้อน ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ด้วยการพิจารณาผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อประเทศไทยและกาญจนบุรีของ AEC SEC BISMSTEC ACMECS 
DDC และ BEZ โดยในขั้นแรกจะเป็นการพิจารณาผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง ๖ ตัวว่า
มีผลอย่างไรต่อประเทศไทยและเมื่อใด ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงของประเทศสมาชิกในการร่วมมือกัน
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันและขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของการด้านเนินงานตามโครงการต่างๆ 
ขั้นตอนต่อไป คือการพิจารณาว่าผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยนั้น มีสิ่งใดประเด็นใดที่ส่งผลกระทบทั้ง
ในแง่บวกและแง่ลบต่อกาญจนบุรีบ้าง โดยจะพิจารณาใน ๓ ประเด็นคือการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ซึ่ง DDC และ BEZ ที่มีต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจะมีผลกระทบในระดับสูง
ทั้งสามด้าน ส่วน AEC จะส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนในระดับสูงแต่กระทบต่อการท่องเที่ยว
ระดับปานกลาง ACMECS มีผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 
ส่วน BIMSTEC ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน ในระดับปานกลางแต่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวใน
ระดับต่ า สรุปในภาพรวมจะพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง ๖ ปัจจัยดังกล่าวนั้น ส่งผลกระทบต่อ
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกาญจนบุรีแล้วต่อไปก็
เป็นการวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ด่านศุลกากรบ้านพุน้ าร้อน โดยพิจารณาในด้านแนวคิดการให้บริการ
สาธารณะและการจัดการชายแดน ปริมาณตู้สินค้า รถโดยสารและผู้ใช้บริการ การจัดโครงสร้าง
ภายใน และการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากด่านศุลกากรอื่นด่านอ่ืนๆ คือมีการให้บริการรถไฟ การเป็น
ประตูต้อนรับเข้าสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ นอกจากนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นกับด่านศุลกากร
อ่ืนเช่นการจราจร การให้บริการ การสร้างเมืองเศรษฐกิจติดกับพ้ืนที่ศุลกากร ที่ปรึกษาจึงได้เสนอให้
กันพ้ืนที่ส าหรับด่านศุลกากรบ้านพุน้ าร้อน๔๘๑ ไร่และมีการวางแนวคิดการใช้ที่ดินและกันส ารอง
ส าหรับการขยายตัวในโอกาสหน้า แนวคิดการให้บริการสาธารณะที่เน้นการติดต่อเฉพาะด้าน การ
ปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน และการวางตนเป็นกลาง และการจัดการชายแดนที่เน้นการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าแต่มีมาตรการด้านการควบคุมด้านความมั่นคงและปฏิบัติการด้านบริหาร
ความเสี่ยง ในส่วนปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือน้ าลึกทวายนั้น จะมาจากส่วนแบ่งตู้สินค้าจากแหลม
ฉบังและ ปาดังเบซาร์ นอกจากนั้น ก็จะมีมาจากปริมาณการค้าที่เพ่ิมขึ้นกับฝั่งตะวันตกและจากการ

                                                           

 ๙๗พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ, “รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งด่านศุลกากร ณ บ้านพุ
น้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”, รายงานการศึกษาวิจัย, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๗-๑๔๘. 



 ๙๑ 

พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนให้เกิดข้ึนให้ได้ ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากการขยายตัวของการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลกระทบ  
ของสภาพแวดล้อมภายนอก 

 การจัดโครงสร้างภายในของกรมศุลกากร ที่ประกาศใช้กับด่านศุลกากรต่างๆ             
ทั้งในแง่ภารกิจ โครงสร้าง และอัตราก าลังเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ภารกิจช่องด่านศุลกากรบ้านพุน้ าร้อน
จะมีความแตกต่างจาก 

 เปรมชญา ชนะวงศ์ และคณะ๙๘ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนเพ่ือการพ่ึงตนเองบนฐานทุนทางสังคม” ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนอ าเภอดอนสักพ้ืนที่ริมฝั่งทะเลใน
ป่าดอนสัก สภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอนสลับกับที่ราบ ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าดินน้ าแร่
ทะเลมีป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดในอ่าวบ้านดอน ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สังคม
วัฒนธรรมชุมชน มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดของชุมชน วัฒนธรรมความเชื่อประเพณีที่เป็นทุนทาง
สังคมทั้งในด้านการท ามาหากินและการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษามีโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๒๗ โรง ความสัมพันธ์ชุมชนยังมีระบบเครือญาติ มีภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตที่ยังปรับใช้ได้
ตามยุคสมัย อาชีพของชุมชนท าประมงชายฝั่ง การท าเกษตรกรรม ระบบการเมืองการปกครองใน
อดีตมีผู้น าที่อนุเคราะห์ด้วยธรรมปัจจุบันยึดผลประโยชน์ 
 สรุปได้ว่า การบริหารองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้มุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กร โดยมีบุคลากรเป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารหารองค์กรจากนโยบาย ให้มีความเป็นรูปธรรมด้วยระบบการบิริหาร
จัดการที่ดี โดยการปลูกฝั่ง ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่
ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย เพ่ือการสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้เกิดกับ
ประชาชนผู้มารับบริการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๙๘เปรมชญา ชนะวงศ์ และคณะ, “การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนเพื่อการพึ่งตนเองบนฐานทุนทาง
สังคม”, รายงานการวิจัย, (สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 



 ๙๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร 
 

นักวิจัย ข้อค้นพบ 
เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย 
(๒๕๕๔) 

วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ : 
กุญแจสู่ความเป็นเลิศ พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของ
องค์การ ซึ่งความส าเร็จของแต่ละองค์การสามารถเกิดได้จากการ
พัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การใช้ความรู้ความสามารถของ
พนักงานในการสร้างก าไรเพ่ิมขึ้น  และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ขององค์การ เพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งกล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้
พนักงานขับเคลื่อนผลการปฏิบัติการขององค์การ  โดยที่การ
ออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องทราบถึง
กลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงพันธกิจและเป้าหมาย
ขององค์การ 

ทรงชัย นกขมิ้น 
(๒๕๕๒) 

วิจัยเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล  ในจั งหวั ด
สมุทรปราการ มีระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี
การพัฒนาอยู่ในระดับมากจ านวน ๒ ด้าน คือ มีการพัฒนาตาม
หลักความคุ้มค่า และการพัฒนาตามหลักความรับผิดชอบ และ
พบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางจ านวน ๔ ด้าน คือ การ
พัฒนาตามหลักคุณธรรม การพัฒนาตามหลักนิติธรรม  การ
พัฒนาตามหลักความโปร่งใส และการพัฒนาตามหลักการมีส่วน
ร่วม ตามล าดับ 

จินตนา  บิ ลมาศ  และคณ ะ
(๒๕๕๑) 

วิจัยเรื่องคุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน พบว่า ข้าราชการ
บรรจุใหม่ทั่ วไป  กลุ่มที่จ าเป็น  จะต้องพัฒนาเฉพาะบางจิต
ลักษณะ ได้แก่ พัฒนาความเชื่ออ านาจในตน และลักษณะมุ่ง
อนาคต คือ กลุ่มข้าราชการหญิงระดับกลาง ส่วนข้าราชการชาย
ระดับกลางควรพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม และพบว่า ข้าราชการ
ใหม่ทั่วไปที่จะท างานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงต่อไป ควร
ได้รับการพัฒนาลักษณะทางจิต ๓ ประการ คือ ๑) ลักษณะมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตน ๒) ความเชื่ออ านาจในตนว่า ท าดีได้ดี 
๓) ทัศนคติที่ดีต่อการท างานราชการ  



 ๙๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร (ต่อ) 
 
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ
(๒๕๕๕) 

รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งด่านศุลกากร ณ บ้าน
พุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”สรุปในภาพรวมจะ
พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง ๖ ปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผล
กระทบต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับสูง เมื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกาญจนบุรีแล้วต่อไปก็เป็นการ
วิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ด่านศุลกากรบ้านพุน้ าร้อนโดยพิจารณาใน
ด้านแนวคิดการให้บริการสาธารณะและการจัดการชายแดน 
ปริมาณตู้สินค้า รถโดยสารและผู้ใช้บริการ การจัดโครงสร้าง
ภายใน และการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากด่านศุลกากรอ่ืนด่าน
อ่ืนๆ คือมีการให้บริการรถไฟ  การเป็นประตูต้อนรับเข้าสู่
อาเซียนและจีนตอนใต้ นอกจากนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับด่านศุลกากรอ่ืนเช่นการจราจร การให้บริการ การสร้าง
เมืองเศรษฐกจิติดกับพ้ืนที่ศุลกากร 

เปรมชญา ชนะวงศ์ และคณะ
(๒๕๕๓) 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนเพ่ือการพ่ึงตนเองบน
ฐานทุนทางสังคม พบว่า ชุมชนอ าเภอดอนสักพ้ืนที่ริมฝั่งทะเลใน
ป่าดอนสัก สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ ดอนสลับกับที่ ราบ ในอดีต
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าดินน้ าแร่ทะเลมีป่าชายเลนผืน
ใหญ่ที่สุดในอ่าวบ้านดอน ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
สังคมวัฒนธรรมชุมชนมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดของชุมชน 
วัฒนธรรมความเชื่อประเพณีท่ีเป็นทุนทางสังคมทั้งในด้านการท า
มาหากินและการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษามีโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๗ โรง ความสัมพันธ์ชุมชนยังมีระบบ
เครือญาติ มีภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตที่ยังปรับใช้ได้ตามยุค
สมัย อาชีพของชุมชนท าประมงชายฝั่ง การท าเกษตรกรรม 
ระบบการเมืองการปกครองในอดีตมีผู้น าที่อนุเคราะห์ด้วยธรรม
ปัจจุบันยึดผลประโยชน์ 
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 ๒.๘.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ผู้วิจัยได้ท างานรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการ
บริหารองค์กรโดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีความหลายหลากในการน าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

 

 วีระศักดิ์ เครือเทพ๙๙ วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล
เป็นการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยตอบค าถามต่างๆ ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Fiscal Capacity Analysis) เป็นเครื่องมือทางการบริหารประการหนึ่งที่
ใช้ในการประเมินถึงศักยภาพในการจัดหารายได้ (Revenue-Raising Capacity : RRC) เปรียบเทียบ
กับความจ าเป็นในด้านรายจ่าย (expenditure needs : EN) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
วิเคราะห์ขีดความสามารถทางการคลัง จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเพียงพอของทรัพยากร
ทางการคลังของท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับความจ าเป็นในด้านรายจ่ายในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ เรา
สามารถน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไปใช้ในการก าหนดนโยบายการคลังท้องถิ่นหลายประการ 
ตัวอย่างเช่น การบริหารจัดเก็บภาษีอากร การวางแผนพัฒนารายได้การวางแผนการใช้จ่าย/และหรือ
การลงทุน ฯลฯ เป็นต้น สามารถน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินในการด าเนินงาน และสามารถใช้ในการก าหนด
นโยบายการให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergovernmental Fiscal Transfer Policy) 

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล๑๐๐ วิจัยเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล มี วัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล และศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่อาศัยคุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตลอดจนกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาลนั้น คณะผู้วิจัย ศึกษาเฉพาะหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และ
หลักความรับผิดชอบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับ
รางวัลที่ ๑ ประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๔๗ ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ รวมจ านวน ๑๐ แห่ง พบว่า จุดเด่นในการ
บริหารงานที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น กลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทการบริหาร
                                                           

 ๙๙วีระศักดิ์ เครือเทพ, “การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล (Measuring Municipal 
Fiscal Health in Thailand)”, รายงานวิจัย, (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 
 ๑๐๐คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล”, รายงานวิจัย, (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
 



 ๙๕ 

จัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๔๗ ได้แก่ การบริหารจัดการหลักคุณธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง
ผู้มีอิทธิพลหรือการถูกข่มขู่จาก คนในพ้ืนที่ แต่ที่มีบ้างจะเกิดขึ้นจากคนนอกพ้ืนที่และเป็นเรื่องของ
การสูญเสียผลประโยชน์ สิ่งยึดเหนี่ยวหรือสิ่งที่เตือนใจให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริต
คือความภูมิใจในตนเองที่  เป็นข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ท างานให้
ประเทศชาติซึ่งถือว่า มีเกียรติ มี ศักดิ์ศรี หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณประจ าปี ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดการประชุม อบต. รายงานทางการเงิน ขั้นตอนการรับบริการ เอกสารที่
ต้องใช้และระยะเวลา ที่แล้วเสร็จของการให้บริการ ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งทาง เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ การติดประกาศ ณ ที่ท าการ อบต. ร้านค้าในหมู่บ้าน หอ
กระจายข่าว เสียง ตามสาย เสียงไร้สาย วิทยุชุมชน หลักความรับผิดชอบ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจะสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ ในแต่ละหมู่บ้านก่อน แล้วจึงน ามารวมกันเพ่ือจัดล าดับตามความ
จ าเป็นเร่งด่วนในภาพรวมอีกครั้ง และส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือด าเนิน กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริม เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อยด้วย นอกจากนั้น อบต. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการท้องถิ่น ภาษ ีกฎหมายเบื้องต้นและสาธารณสุข เป็นต้น 

สุรศักดิ์ โตประสี๑๐๑  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า  ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังใน
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความส านึก
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ และหลักการควบคุมการคอร์รัปชั่น ๒) ขนาดและ
ภูมิภาคที่แตกต่างกันส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิผลในการบริหารงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕  ๓)    ภูมิภาคที่แตกต่างกันส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ และ ๔) ตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ดีที่สุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วม   นิติธรรม ความส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการควบคุมการคอร์รัปชั่น โดยตัวแปร
อิสระทั้งหกตัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ ๖๕.๒  

ประทีป มากมิตร๑๐๒ วิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พบว่า  ๑) จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ          
๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และ

                                                           

๑๐๑สุรศักดิ์ โตประสี, ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล , ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓). 

๑๐๒ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



 ๙๖ 

จริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบที่  ๒ คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน 
องค์ประกอบที่ ๓ คือ จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน ๒) แนวทางในการส่งเสริม
จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันศึกษาเอกชน มี ๘ แนวทางใหญ่ ได้แก่       
๑) การสนับสนุนด้านนโยบาย  ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท าประมวลจริยธรรม หรือ
จริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบจริยธรรม ๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งส าคัญใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า ๗) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้าน
จริยธรรม ๘) การจูงใจ  

บุญแสง ชีระภากร๑๐๓  วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีรูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบส่งเสริม 
ตามล าดับ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ 
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกช่วง
อายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชายในทุกระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง และแบบมี
ส่วนร่วมและยิ่งมีประสบการณ์ท างานมากขึ้น การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยิ่งลดลง            
๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ บริหารโดยค านึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน แต่ในมิติความมีจริยธรรม และเคารพกฎหมาย และการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงน้อยกว่ามิติอ่ืน ๔) เมื่อควบคุมตัว
แปรระยะเวลาที่เคยท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อน ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน ๓ มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ส่วนรูปแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน ๓ มิติ คือการค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ๑๐๓บุญแสง ชีระภากร,  “ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”      
. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร์ ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒) , หน้า ๔-๕. 



 ๙๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นักวิจัย ข้อค้นพบ 
วีระศักดิ์ เครือเทพ 
(๒๕๕๑) 

วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาลฉบับนี้
เป็นการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยตอบค าถามต่างๆ ข้างต้นอย่าง
เป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือทางการบริหารประการหนึ่งที่ใช้
ในการประเมินถึงศักยภาพในการจัดหารายได้ เปรียบเทียบกับความ
จ าเป็นในด้านรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
ขีดความสามารถทางการคลังจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับ
ความ เพียงพอของทรัพยากรทางการคลั งของท้ องถิ่ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับความจ าเป็นในด้านรายจ่ายในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

คณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
(๒๕๔๙) 

วิจัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลพบว่า จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เป็น กลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทการ
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๔๗ ได้แก่ การบริหารจัดการหลัก
คุณธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมี
ปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลหรือการถูกข่มขู่จาก คนในพื้นที่ แต่ที่มีบ้างจะ
เกิดขึ้นจากคนนอกพ้ืนที่และเป็นเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์ 
สิ่งยึด เหนี่ยวหรือสิ่งที่เตือนใจให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริตคือความภูมิใจในตนเองที่  เป็นข้าราชการ พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ท างานให้ประเทศชาติซึ่งถือว่า มีเกียรติ 
มี ศักดิ์ศรี หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
งบประมาณประจ าปี ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ก าหนดการประชุม อบต. รายงานทางการเงิน ขั้นตอนการรับบริการ 
เอกสารที่ต้องใช้และระยะเวลา ที่แล้วเสร็จของการให้บริการ ให้
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  

สุรศักดิ์ โตประสี 
(๒๕๕๓) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่า  ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลมีธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานคลังในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความส านึกรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ และหลักการควบคุมการ
คอร์รัปชั่น 



 ๙๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 
ประทีป มากมิตร 
(๒๕๕๐) 

วิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า  
๑ . จ ริ ย ธรรมขอ งผู้ บ ริห ารระดั บ หั วหน้ าภ าควิ ช าขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) จริยธรรม
ต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม   
๒ ) จริ ยธรรมต่ อนั กศึ กษ า และจริ ยธรรมต่ อผู้ ร่ วม งาน             
๓) จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน ๒. แนวทางใน
การส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของ
สถาบันศึกษาเอกชน มี ๘ แนวทางใหญ่ ได้แก่ ๑) การสนับสนุน
ด้านนโยบาย  ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท าประมวล
จริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบ
จริยธรรม ๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งส าคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า       
๗) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาจริยธรรม และ ๘) การจูงใจ  

บุญแสง ชีระภากร 
(๒๕๕๒) 

วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า
มากที่สุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบ
ส่งเสริม ตามล าดับ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภาวะ
ผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ นายกเทศมนตรี และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุ ด ๓ ) ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่บริหารโดยค านึงถึงมิติ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ 
เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน แต่ในมิติความมีจริยธรรม และเคารพกฎหมาย และ
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น มี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงน้อยกว่ามิติ อ่ืน         
๔) เมื่อควบคุมตัวแปรระยะเวลาที่เคยท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาก่อน 

 
 

 



 ๙๙ 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย เพ่ือศึกษา
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ในจังหวัดหนองคาย เพ่ือ
ก าหนดหลักพุทธธรรม และรูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
จังหวัดหนองคาย  เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มาใช้ในองค์กรของต่าง ๆ  โดยใช้
วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาส าคัญในการ
วิจัยเป็นการส่งเสริมความโปร่งในโดยการน าหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ มาใช้
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าหลักพุทธธรรม มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการสร้าง ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ
หลักธรรมาภิบาลในการน าไปประยุกต์ใช้ใน การบริหารของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร และสิ่งที่
เป็นปัญหาส าคัญ ในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ คือ การขาดความชัดเจน ในการน าหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ และบุคลากรบางส่วนยังไม่ยอมรับในหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเหตุผลหลักในการท างานวิจัย
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เพ่ือต้องการที่จะส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันจะท าให้เกิดความโปร่งในในทุกมิติของการบริหารงานเพ่ือให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพที่
เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กรนั้นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 

 
๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ (๑) ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการ ที่ใช้หลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา,สุจริต ๓) ในการศึกษาการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  และวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระบบการ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายเพ่ือ
น าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสนา เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หลักธรรมาภิบาล 
หลักนิติธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ  
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๑.การบริหารงาน 
 
๒.การบริหารเงิน 
 
๓.การบริหารคน 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี ๓ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย” ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ซ่ึงใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธ ี
(Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้ 
  ๑ ) ก า รวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ  (Quantitative Research) ใช้ ก า ร ศึ ก ษ าส า ร ว จ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและ
ประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๓  แห่ง เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารงานตามแนว
พระพุทธศาสนาและตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านนิติธรรม ด้านการมี
ส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ เพ่ือน าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
  ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การศึกษาเอกสารกลยุทธ์การ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคาย (Documentary Study)  เพ่ือให้ได้หลักธรรมาภิบาล และหลักพุทธธรรมที่
เหมาะสมในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารหารงาน การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant ) เพ่ือให้ได้รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
   

 

 



 ๑๐๒ 

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งเป็น
ผู้ให้ข้อมูล ดังนี้   
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงาน และประชาชน ในเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ และ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  จ านวน ๗๕,๗๖๗ คน  การก าหนดขนาด
ตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๘ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย   

 ๑. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชน ในเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  จ านวน ๗๕,๗๖๗ คน  

 ๒. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตาม
แนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ๓ แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย     การก าหนดขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro 
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๘  คน ใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random 
Sampling) โดยค านวณจากสูตร  

 
 

n  =   N    

                 1+Ne
2
 

 

n  =  ขนาดตวัอย่าง  
N =  จ านวนประชากรที่จะศึกษา  

  e
2
  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 

 

ซึ่งในงานวิจัยที่ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓ 

 ดังนั้น  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 

n  =            75,767 

                 1+75,767 (.05
2
) 

 
n  =         75,767 

                   190.4175 

n  =        397.89 

n       ≈        398 
 

ตารางท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
   

ล าดับที่ เขตพื้นที่วิจัย ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง(คน) 
๑ เทศบาลเมืองหนองคาย๑ ๔๘,๒๗๔ ๒๕๔ 
๒ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่๒ ๑๐,๕๔๐ ๕๕ 
๓ องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล๓ ๑๖,๙๕๓ ๘๙ 

รวม ๗๕,๗๖๗ ๓๙๘ 
 
 ๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) โดย

ผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภา ผู้แทนหัวหน้าส่วน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ 
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  ๓ แห่ง คือ เทศบาล
เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ และองค์การบริหารสาวนต าบลจุมพล รวม ๑๗ รูป/คน  
 ๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ รูป/คน  

 
 

 

                                                           

 ๑ เทศบาลเมืองหนองคาย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือเทศบาล
เมืองในประเทศไทยเรียงตามจ านวนประชากร,   [๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
 ๒ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.faoraimuni.go.th, [๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
 ๓องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.tambol.com, [๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘]. 

http://www.faoraimuni.go.th/
http://www.tambol.com/


 ๑๐๔ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น ๒ ประเภท คือ เครื่องมือในการเชิงปริมาณ
และเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน และประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย เป็นแบบสอบถาม โดยมีตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และรายได้ทั้งหมดต่อเดือน ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมในการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย ในการน าหลักพุทธธรรม คือไตรสิกขาและสุจริต๓ ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
 ๒. เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดย
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภา ผู้แทนหัวหน้าส่วน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าชุมชน นักวิชาการ 
พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายตาม
หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ มาใช้ใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักพุทธธรรม คือไตรสิกขา
และสุจริต ๓ เมื่อศึกษาสภาพทั่วไปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักธรรมาภิ
บาล  เพ่ือสร้างรูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือการศึกษาสภาพทั่วไปการส่งเสริม
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเก็บข้อมูลจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
  ๑. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์แจกแบบสอบถามกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
  ๒. ติดต่อประสานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนัดหมาย วัน เวลา ในการแจกแบบสอบถาม 
  ๓. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
  ๔. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ 



 ๑๐๕ 

  ๕. ตรวจสอบ และคัดแยกแบบสอบถามที่ได้รับการตอบไม่สมบูรณ์หรือมีร่องรอย
ระบุถึงการไม่ตั้งใจท าแบบสอบถามโดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
  ๖. ท าการลงรหัสและจัดระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย 
 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เพ่ือก าหนดรูปแบบกลยุทธ์
การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
ดังนี้  
   ๑. ติดต่อประสานงานผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๑๗ คน เพ่ือขอความร่วมมือ     
ในการสัมภาษณ์ พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ สถานที่ วันและเวลา  
ในการสัมภาษณ์ 
   ๒ . ขอหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ เป็นผู้ เชี่ ยวชาญ จากบัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๓. จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่างและเอกสารให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
   ๔. ประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลา สถานที่กับผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
   ๕. จัดเตรียมสถานที่ ทีมงานและด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
   ๖. ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการท าสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
   ๑. ติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญ ๑๒ รูป/คน เพ่ือขอความร่วมมือในการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ สถานที่ วัน และเวลาในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ 
   ๒ . ขอหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ เป็นผู้ เชี่ ยวชาญ จากบัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๓. จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่าง และเอกสารให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
   ๔. ประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลาและสถานที่กับผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
   ๕. จัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน และด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง 
   ๖. ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถามตามประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้  
    

 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

 หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติ
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามเกณฑ์การ
วัดระดับความคิดเห็นส าหรับการตอบที่เป็นมาตรฐานค่า ๕ ระดับ ตามเกณฑ์การวิเคราะห์และแปล
ความ๔ 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ มีการปฏิบัติมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ มีการปฏิบัติมาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ มีการปฏิบัติปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ มีการปฏิบัติน้อย 

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

 

 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ดังนี้ 
  ๒.๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนกลุ่มเฉพาะมาถอดเสียงและ
บันทึกเป็นข้อความ 
  ๒.๒) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนกลุ่มเฉพาะมาจดบันทึกจ าแนก
เป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๒.๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive Content Analysis Technique) 
ประกอบบริบท (Context) 
  ๒.๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอเป็นความเรียง 
 
 
 
                                                           

๔สุวิมล ว่องวาณิช, การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๓๐. 



 ๑๐๗ 

  ๓. สถิติที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น ๔ สถิติ ดังนี้ 
   ๓.๑) ค่าความถ่ี (Frequency)    
   ๓.๒) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   ๓.๓) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   ๓.๔) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



 
 

บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจั ยครั้ งนี้  เป็ นการวิจั ย เรื่ องกลยุทธ์การส่ งเสริมความโปร่งใสตามแนว

พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดหนองคาย มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพ่ือศึกษาการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย เพ่ือศึกษา
หลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และเพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายด าเนินการ
วิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และวิธีวิ จั ยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) ใช้ เครื่องมือในการวิจั ย 
ประกอบด้วย การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทั้งสิ้น ๓๙๘  ชุด ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล ท า
การวิเคราะห์และประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
stat) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญ ๑๗ รูป/คน และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒  รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย
ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการแจกแบบสอบถาม  
                (Questionnaire) 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
                 (In – depth Interview) 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ    
      (Focus Group Discussion) 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 

   n    =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  X     =  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  S.D.  =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 



๑๐๙ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการแจกแบบสอบถาม  
      (Questionnaire) 
  
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

                                                                                            (n=๓๙๘) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ   

 ชาย ๑๕๒ ๓๘.๒ 
 หญิง ๒๔๖ ๖๑.๘ 
 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐ 

๒. อาย ุ   
 ต่ ากว่า ๓๕ ปี ๙๐ ๒๒.๖ 
 ๓๕-๕๐ ป ี ๒๘๔ ๗๑.๔ 
 ๕๑ ปีขึ้นไป ๒๔ ๖.๐ 

 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐ 
๓.ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ๔๑ ๑๐.๓ 
 ปริญญาตรี ๒๓๘ ๕๙.๘ 
 ปริญญาโท ๑๑๗ ๒๙.๔ 
 ปริญญาเอก ๒ ๐.๕ 

 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐ 
๔. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่   

 น้อยกว่า ๕ ปี ๑๓๒ ๓๓.๒ 
 ๕-๑๕  ป ี ๒๑๙ ๕๕.๐ 
 ๑๖-๒๕ ป ี ๔๕ ๑๑.๓ 
 ๒๖  ปีขึ้นไป ๒ .๕ 
 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐ 

๕. ต าแหน่ง   
 ผู้บริหารท้องถิ่น ๑๙ ๔.๗๗ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น ๗๖ ๑๙.๑๐ 



๑๑๐ 
 

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๔๔ ๑๑.๐๕ 
 พนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๐๐ ๒๕.๑๕ 

 ประชาชน ๑๕๙ ๓๙.๙๓ 

 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐ 
๖. รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ   

 ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๘๘ ๒๒.๑ 
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๗๖ ๔๔.๒ 
 ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๑๑ ๒๗.๙ 
 ๒๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๒๓ ๕.๘ 
 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐ 

๗.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีรูปแบบใด 
 เทศบาลเมือง ๒๕๔ ๖๓.๘ 
 เทศบาลต าบล ๕๕ ๑๓.๘ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ๘๙ ๒๒.๔ 
 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ มี เพศชาย 
จ านวน ๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒ เพศหญิง ๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘  จ าแนกตามช่วง
อายุ ต่ ากว่า ๓๕ ปี จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ ช่วงอายุระหว่าง ๓๕-๕๐ ปี จ านวน ๒๘๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ และช่วงอายุ ๕๑ปีขึ้นไป จ านวน ๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ ปริญญาตรี จ านวน 
๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘ ปริญญาโท จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ และปริญญาเอก 
จ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วงระยะเวลาน้อยกว่า ๕ ปี 
จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒ ช่วงระยะเวลา ๕-๑๕ ปี จ านวน ๒๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๐ ช่วงระยะเวลา ๑๖-๒๕ ปี ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ และช่วงระยะเวลา ๒๖ ปีขึ้นไป ๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕  จ าแนกตามต าแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๗ 
สมาชิกท้องถิ่น จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๐ ข้าราชการท้องถิ่น ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๑ พนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๕ ประชาชน ๑๕๙ คน คิด เป็นร้อยละ 
๓๙.๙๓  รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ 
รายได้ระหว่าง ๑๕๐๐๑ - ๒๐๐๐๐บาท จ านวน ๑๗๖ คน  คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๔ ๔ .๒  ราย ได้
ระหว่าง๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐บาท จ านวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ๒๗.๙ และรายได ้๒๕,๐๐๑ บาท



๑๑๑ 
 

ขึ้นไป จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง 
จ านวน ๒๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘ เทศบาลต าบล จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ และ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคายโดยรวม 
และรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ –  ๔.๖ 
 
ตอนที่ ๒  เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
             เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 
  

ตารางท่ี ๔.๒ ภาพรวม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย        
                       (n=๓๙๘) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อปท. 

ระดับความคิดเห็น 

 
S.D. การแปลผล 

๑. การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓  
ตามหลักนิติธรรม 

๓.๖๗ ๐.๖๒ มาก 

๒. การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓  
ตามหลักการมีส่วนร่วม 

๓.๖๘ ๐.๖๔ มาก 

๓. การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ 
ตามหลักความรับผิดชอบ 

๓.๗๘ ๐.๖๒ มาก 

๔. การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา  
ตามหลักนิติธรรม 

๓.๖๙ ๐.๖๑ มาก 

๕. การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักการมีส่วนร่วม 

๓.๖๓ ๐.๖๕ มาก 

๖.  การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักความรับผิดชอบ 

๓.๖๑ ๐.๕๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๗ ๐.๖๒ มาก 
 





๑๑๒ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อปท. โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ( =๓.๖๗) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต๓ ตาม
หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก  (  =๓.๗๘)  รองมาคือ การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลัก
สุจริต ๓ ตามหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๖๘)   และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก  ( =๓.๖๑ 

 
ตารางที่  ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักนิติธรรม 
(n=๓๙๘) 

ล าดับ การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓  
ตามหลักนิติธรรม 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. การแปล

ผล 
๑. อปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการ

บริหารงาน 
๓.๕๔ ๑.๐๔ มาก 

๒. อปท. มีกลไกในการปฏิบัตหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓.๖๐ ๐.๘๗ มาก 

๓. อปท. มีการปรึกษาหารือ ที่มีความชัดเจนในการ
ก าหนดนโยบาย ตามระเบียบและข้อก าหนด 

๓.๖๙ ๐.๘๗ มาก 

๔. อปท. มีความโปร่งใสในการประชุม เพ่ือก าหนด
กฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน 

๓.๗๘ ๐.๗๙ มาก 

๕. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อสาธารณะ ๓.๗๓ ๐.๙๙ มาก 
ภาพรวม ๓.๖๗ ๐.๖๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓  พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น

เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =
๓.๖๗) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๔. อปท. มีความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์
กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๘) รองลงมา คือ ข้อ๕. อปท. มี
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (  =๓.๗๓) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ ๑. มีอปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก ( =๓.๕๔) 





๑๑๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเสริม
ความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักการมีส่วนร่วม      

 (n=๓๙๘) 

ล าดับ การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓  
ตามหลักการมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. การแปล

ผล 
๑. มีอปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทางการบริหาร 
๓.๘๕ ๐.๗๒ มาก 

๒. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพ่ือ
หาแนวทางในการบริหารงาน 

๓.๕๗ ๑.๐๗ มาก 

๓. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือ
ปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ 

๓.๗๐ ๑.๐๓ มาก 

๔. อปท. มีการสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนในการ
ท างานร่วมกับประชาชาน 

๓.๖๓ ๑.๐๔ มาก 

๕. อปท. มีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการให้บริการ 

๓.๖๔ ๐.๙๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๘ ๐.๖๔ มาก 

  
  จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น

เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักการมีส่วนร่วมโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( =๓.๖๘) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๑. มีอปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (  =๓.๘๕) รองลงมา คือ ข้อ ๓. 
อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๐) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๒. อปท. 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 
( =๓.๕๗) 

 
 
 
 
 





๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเสริม 
                 ความโปร่งใสดว้ยหลักสุจริต ๓ ตามหลักความรับผิดชอบ                                                                                                                          

                                                           (n=๓๙๘) 

ล าดับ การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ 
ตามหลักความรับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. การแปล

ผล 
๑. ผู้บริหารที่แสดงออกถึงความตระหนักในหน้าที่

ความรับผิดชอบต่อการบริหารงาน 
๓.๘๐ ๐.๘๔ มาก 

๒. ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาให้ประชาชน 

๓.๘๖ ๐.๙๔ มาก 

๓. ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานบริการ 

๓.๗๑ ๐.๘๗ มาก 

๔. ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ยินดีในการสนทนาเพ่ือให้
ข้อมูลในการบริการประชาชน 

๓.๖๙ ๐.๘๘ มาก 

๕. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพ
การบริหาร และการบริการ 

๓.๘๓ ๐.๙๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๖๒ มาก 

   
  จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น

เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ตามหลักความรับผิดชอบโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( =๓.๗๘) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๒ ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาให้ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๖) รองลงมา คือ ข้อ๕. ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพการบริหาร และการบริการมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (
=๓.๘๓) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๔ ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ยินดีในการสนทนาเพ่ือให้
ข้อมูลในการบริการประชาชนได้  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๙) 

 
 
 
 
 





๑๑๕ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักการมีส่วนร่วม 

(n=๓๙๘) 

ล าดับ การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักการมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. การแปลผล 

๑. อปท. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง
ด้านการบริหารงาน 

๓.๗๐ ๑.๐๔ 
 

มาก 

๒. อปท. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการมีส่วนในการร่วม
คิด ร่วมท า เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๖๙ ๐.๘๘ 
 

มาก 

๓. อปท. มีการส่งเสริม ฝึกฝนการให้บุคลากรมีการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุง
งานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

๓.๕๘ ๑.๐๓ 

 
มาก 

 
๔. อปท. มีการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรท างานรวม

กับประชาชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน  

๓.๖๔ ๑.๐๒ 

 
มาก 

๕. บุคลากร อปท. มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
บริการประชาชนทุกคน ทุกระดับ 

๓.๕๕ ๐.๙๔ 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๖๓ ๐.๖๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น

เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักการมีส่วนร่วมโดยรวม   อยู่ในระดับ
มาก ( =๓.๖๓) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๑. อปท. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง
ด้านการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (  =๓.๗๐) รองลงมา คือ ข้อ ๒. อปท. 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้มี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (  =๓.๖๙) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๕. บุคลากร อปท. มีการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชนทุกคน ทุกระดับ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =๓.๕๕) 

 
 
 
 
 





๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเสริม
ความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตามหลักความรับผิดชอบ    

                                                                                                                             
(n=๓๙๘) 

ล าดับ การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักความรับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. การแปล

ผล 
๑. ผู้บริหารมีการอบรมและพัฒนาให้มีความตระหนัก

ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๘๒ ๐.๗๖ 

 
มาก 

๒. บุคลากรใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นใน
ก ารก ารแก้ ปั ญ ห า ให้ ป ระช าช น อย่ า ง เต็ ม
ความสามารถ 

๓.๔๖ ๑.๐๔ 

 
มาก 

๓. มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ให้มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติในหน้าที่ของตน โดยไม่
ต้องมีการควบคุมด้วยกฏระเบียบ 

๓.๕๘ ๑.๐๓ 

 
มาก 

๔. มีการพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. มีส านึกการ
ให้บริการประชาชนด้วยความยินดีเสมอ 

๓.๕๗ ๐.๙๕ 
มาก 

๕. มีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึก
ร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพชีวิตประชาชน 

๓.๖๔ ๑.๐๓ 
มาก 

ภาพรวม ๓.๖๑ ๐.๕๙ มาก 

     
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น

เกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักความรับผิดชอบโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( =๓.๖๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๑. ผู้บริหารมีการอบรมและพัฒนาให้มีความตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก ( =๓.๘๒) รองลงมา คือ ข้อ๕. มีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึกร่วมกัน
รับผิดชอบคุณภาพชีวิตประชาชน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๔) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อ ๔ บุคลากรใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถ  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =๓.๔๖) 





๑๑๗ 
 

 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปในการบริหารงาน ในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  มีระดับความคิดเห็นในเรื่อง
ของสภาพทั่วไปในการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี  เพ่ือการบริหารงาน 
   ๑. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลัก
นิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๔. อปท. มี
ความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๘ รองลงมา คือ ข้อ ๕. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อ
สาธารณะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑. 
มีอปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ 
   ๒. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตาม
หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๘  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 
๑. มีอปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ รองลงมา คือ ข้อ ๓. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๐ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๒. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๗  
   ๓. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ 
ตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อ ๔. อปท. มีความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๘ รองลงมา คือ ข้อ ๕. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๓ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อ ๑. มีอปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๔  
   ๔. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตาม
หลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๑. มี
อปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๕ รองลงมา คือ ข้อ ๓. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๐ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๒. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๗  
   ๕. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๓ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ ๒ ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาให้ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๖ รองลงมา คือ ข้อ ๕. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน



๑๑๘ 
 

รับผิดชอบคุณภาพการบริหาร และการบริการมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๓ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๔ ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ยินดีในการสนทนาเพ่ือให้ข้อมูลในการ
บริการประชาชนได้  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  =๓.๖๙  
   ๖.  ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตาม
หลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๑ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อ ๑. ผู้บริหารมีการอบรมและพัฒนาให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๒ 
รองลงมา คือ ข้อ ๕. มีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึกร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพชีวิต
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๔ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๔ 
บุคลากรใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ  
มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๔๖ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
       (In – depth Interview) 
 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา  เพ่ือการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย” ในส่วนแรกผู้วิจัยขอน าเสนอสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงาน แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย และสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริม
ความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ซึ่งในส่วนนี้ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทางภาครัฐ ภาคการศึกษาและ
ภาคการศาสนา โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
 ๔.๒.๑ การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยหลักนิติธรรม บูรณาการกับหลักสุจริต ๓  
 
 จากการรวบรวมการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยหลักนิติธรรม บูรณาการกับหลักสุจริต ๓ จากผู้เชี่ยวชาญ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

    การส่งเสริมและการสร้างเสริมตามความเข้าใจน่าจะหมายถึง ความหมาย  ๓ อย่าง 
รวมๆ กันไป    คือ (๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับความโปร่งใส (๒)  วิธีการที่จะท าให้เกิดความโปร่งใส 
และเทคนิคที่แปลกใหม่ที่จะท าให้เกิดความโปร่งใส ไปแนะน าเผยแพร่ให้แก่  อปท. (๓)  และการ
น าไปปฏิบัติด้วยตัวเอง จนท าให้เกิดผลจากการปฏิบัติ เพ่ือเปลี่ยนสภาพความเป็นไปใน อปท.ให้ดีขึ้น
หรือให้พัฒนาขึ้น โดยการน าความรู้เรื่องความโปร่งใสนั้น มีขอบเขตความหมายเพียงไร เมื่อมีความ
โปร่งใสใน อปท. จะมีผลอย่างไร การให้ความรู้เรื่องนี้ต้องชัดเจน ชี้แจงอธิบายให้ชัดเจนถึงความหมาย
ของความโปร่งใสที่ อปท. ต้องการหรือตามหลักธรรมาภิบาลนั้น  ขั้นตอนต่อไป เป็นวิธีการส่งเสริม
ความโปร่งใส อันนี้จะยากหน่อย เพราะ อปท. จะยอมรับวิธีการที่จะท าให้เกิดความโปร่งใสหรือไม่  
สิ่งส าคัญอยู่ที่ผู้น าเป็นต้นแบบ ต่อจากนั้นก็จะเป็นบุคลากรของ อปท. ทั้งหมดเป็นไปได้ยากที่ผู้น าไ ม่
ชอบความโปร่งใสหรือไม่โปร่งใส จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความโปร่ง ทุกคนใน อปท. ต้องปฏิบัติ
โปร่งใสร่วมกัน ขั้นตอนนี้ น าไปปฏิบัติในทันที แต่อาจมีปัญหาว่า การส่งเสริมใครเป็นคนส่งเสริม เช่น 
สมมติการส่งเสริมเกษตรกร มีหน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดูแลไปส่งเสริมให้ความรู้ ความการสนับสนุน 
ลงมือปฏิบัติ  ทีนี้การส่งเสริมความโปร่งใส ไม่ทราบว่าใครส่งเสริม หรือเป็นเพียงการหลักส่งเสริมไปมี
บุคคลหรือหน่วยงานอะไร ส่วนสุจริต ๓ ความประพฤติดี ๓ ทาง และ นิติธรรม ในที่นี้น่าจะหมายถึง
กฎหมาย  สุจริตกับนิติธรรมมีสัมพันธ์กัน เมื่อมีสุจริตจึงเป็นไม่ได้ที่จะผิดหลักนิติธรรม กล่าวคือสุจริต
คือข้อเตือนใจไม่ให้ท าทุจริต เมื่อทุจริตก็ให้หลักนิติธรรมมาจัดการ สิ่งที่จะส่งเสริม สุจริตและนิติธรรม 
คือ ให้ความรู้สุจริตและนิติธรรม เช่น ความหมาย ขอบเขต  วิธีการที่จะท าให้เกิดสุจริตและนิติธรรม 
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เชิดชู ยกย่อง ให้รางวัล ความไว้วางใจ สร้างสังคมที่มีคนสุจริต  การน า
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สุจริตและนิติธรรมไปใช้ให้เกิดผล  เรื่องสุจริต ๓ เป็นเรื่องแน่นอน สุจริตที่เกิดจากใจ ยังไม่ชัดเจน แต่
เมื่อใดก็ตามมีการท าสุจริต ทางกาย วาจา ถึงจะชัดเจน ฉะนั้น การปฏิบัติในที่นี้ไม่ ใช่เพียงอุดมการณ์
เท่านั้น ต้องปฏิบัติเป็นรูปธรรม ทั้งกายสุจริตและวจีสุจริต มีงานส่วนไหนที่รับผิดชอบก็ท าไปด้วย
สุจริตและหลักนิติธรรมความโปร่งใสก็มีโดยอัตโนมัติ ๑ 

 การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. สิ่งที่ท ายากที่สุดของ อปท.คือ 
น าหลักสุจริต ๓ มาใช้กับนิติธรรมอย่างจริงจัง เพราะในความจริงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม กล่าวคือมีน้อย
มาก ส่วนใหญ่จะเห็นการพลิกแพลงตัวบทกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือกลุ่มของตนเอง ใน
ปัจจุบันเราจะเห็น อปท.ในแต่ละแห่งแบ่งเป็นกลุ่ม เป็นฝักเป็นฝ่าย แต่ละกลุ่มได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกันเพ่ือ
ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมือง และเมื่อเข้ามาก็คิดถึงผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองมากกว่าผลประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนาที่ถูกต้อง จะต้องเปิดใจกว้างให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ สมาชิกสภาจะยกมือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย ข้อบังคับ
ใดๆ จะต้องพิจารณาทบทวนจนมั่นใจว่ากฎหมาย ข้อบังคับนั้นมีความถูกต้องเป็นธรรมเสมอ (กาย
สุจริต) และเมื่อมีการอภิปราย ก็ควรเสนอให้ความเห็นทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน
หรือซ่อนเร้น และไม่พูดกล่าวร้ายป้ายสีคนอื่นให้เสียหาย (วจีสุจริต) และประการสุดท้าย การบังคับใช้
กฎหมาย จะต้องไม่คิดเอง ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ แต่ต้องบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม
และรวดเร็ว (มโนสุจริต)๒  

 การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ควรส่งเสริมให้กระบวนการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ต้องเป็นไปด้วยเจตนาที่สุจริต ทั้งทางกาย (กายสุจริต) คือ 
การกระท าการออกเสียง การน าเสนอข้อกฎหมายของท้องถิ่น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตให้
ได้ข้อกฎหมายที่ตั้งอยู่บนของความชอบธรรมทางวาจา (วจีสุจริต) คือ การน าเสนออภิปรายในหลัก
กฎหมายต้องอภิปรายตามหลักความจริง ไม่โกหกหลอกลวง หวังให้ผู้อ่ืนเชื่อเพียงเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง และทางใจ (มโนสุจริต) คือ การบังคับใช้กฎหมาย หรือออกกฎหมาย ต้องเป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่มีเจตนาแอบแฝง ที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้องค านึงความเป็นธรรม
และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย๓ ส านักปลัดจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในองค์กร ดังนั้น สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับ
ต้นๆ ก็คือ การตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของต าแหน่งงาน ให้โอกาสผู้สมัคร
สอบคัดเลือกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันการอยู่ร่วมกับสังคม อย่างน้อยด ารงตนอยู่ใน
ขอบเขตของศีล ๕ ในการท างานของส านักปลัด มีเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างที่ชายและหญิง การ
ท างานย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา แต่จะต้องคอยดูแลบรรยากาศ และการพุดคุยใน

                                                             
 ๑ สัมภาษณ์ พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ป.ธ.๙, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๒ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฑิตเสวี) ป.ธ.๙, ดร, รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย,๒๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๓ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.จ.),๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
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เวลาปฏิบัติราชการให้ เกิดความสงบเรียบร้อยมากที่สุด นั่นคือ กระตุ้นให้ทุกคนท างานตาม
ภาระหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์ กฎหมาย วัฒนธรรม และ
จรรยาบรรณต่างๆ ในฐานะเป็นหัวหน้าส านักปลัด จะให้ความส าคัญกับหลักนิติธรรมที่สุดข้อหนึ่ง 
เพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับจัดท าข้อมูลทั้งหมดขององค์กร กล่าวคือ จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่
ประชาชน ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน ในการเปิดเผยข้อมูล หรือปกปิดข้อมูล
ของทางราชการ ดังนั้นศีลข้อที่ ๔ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับส านักปลัด ในกรณีบุคลากรของ
องค์กรได้ละเมิดข้อบังคับ หรือกติกาขององค์กร ก็จะด าเนินการตามขั้นตอน มีความยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง ทางส านักปลัด อบต.จุมพล ก็จะยึดหลักตาม
ศีลข้อ ๔ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การไม่โกหก การไม่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ  ให้ข้อมูลตามเป็นจริง๔ 
และส าหรับการแก้ปัญหาเยาวชนกับยาเสพติด ทางท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ร่วมมือ ประสาน
การท างาน กับ อบต.จุมพล และทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายหลังรัฐประหาร 
พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ เจ้าหน้าที่ทหาร ส่ วน
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ก็จะเน้นการป้องกัน มากกว่าปราบปราม ใช้หลักนิติธรรมคู่กับหลักเมตตา
ธรรม คือผู้เสพ น าไปบ าบัด ส่วนผู้ขายน าไปด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง ใน
เขตพ้ืนที่ ๒๖ หมู่บ้าน ไม่ค่อยมีผู้ขายยาเสพติดรายใหญ่แต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพมากกว่า แต่
ถือว่ามีจ านวนน้อยมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการท างานอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง๕ 

การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ในฐานะเป็นประธานสภา จะ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม หรือโครงการต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาทุกคนฟังทุกครั้ง 
หรือ ปรึกษาหากับสมาชิกสภา เช่น แผนหรือโครงการนั้นๆ ที่จะพิจารณานี้ได้ผ่านประชาคมหรือไม่ 
เป็นต้น กล่าวคือ ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในพิจารณาแผนในฐานะเป็นตัวแทนโดยตรงของ
ประชาชน ในเรื่องการบริหารสมาชิกสภา ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากนัก ส่วนกระบวนการ
ประชุมสภา ก็ยึดตามระเบียบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ ๖ มีการประชุม
ร่วมกันของหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานของเทศบาลเฝ้าไร่ ประจ าเดือนทุกๆเดือน เพ่ือรวมรวม
อุปสรรคและปัญหา ตลอดถึงแนวทางแก้ไข และกิจกรรมที่จะท าในเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยังมีการ
ประชุมอย่างไม่ เป็นทางการ ซึ่ งส่วนใหญ่ก็ ไปนั่ งพูดคุยปรึกษาหารือกันที่ ห้องท างานของ
นายกเทศมนตรี ส่วนการบริหารงานบุคคลนั้น กรณีที่บุคลากรละเมิดข้อบังคับ กติกาขององค์กร 
เบื้องต้นจะเรียกมาสอบถาม กล่าวตักเตือน ท าข้อตกลงด้วยวาจา คือจะให้โอกาสเพ่ือให้ปรับปรุง
แก้ไข  หากไม่มีการปรับปรุง หรือท าผิดซ้ าๆ ก็จะด าเนินการลงโทษทางวินัยที่เข้มข้นต่อไป  ส่วนการ
แก้ปัญหาเยาวชนกับยาเสพติด ต้องใช้หลักเมตตาธรรมคู่กันกับหลักนิติธรรม โดยถือว่าผู้เสพยา เป็น
ผู้ป่วย และน าส่งเข้าสถานบ าบัดฟ้ืนฟู ไม่ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดี  แต่ส าหรับผู้ขาย ไม่ใช่
อ านาจหน้าที่เทศบาล ก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และในการพิจารณา
โครงการสาธารณะใดๆ เทศบาลเฝ้าไร่ จะพิจารณาด้วยความรอบคอบ มีสติเสมอ โดยจะค านึงถึง
                                                             

๔ สัมภาษณ์ พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ่มสุด, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  ศรีพนม, ก านันต าบลจมุพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖ สัมภาษณ์ นายบรรจง หาญธงชัย,ประธานสภาต าบลจมุพล , ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๒๒ 
 

ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพ้ืนที่ ๗ มีการประชุมร่วมกันของหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน
ของเทศบาลเฝ้าไร่ ประจ าเดือนทุกๆเดือน เพ่ือรวมรวมอุปสรรคและปัญหา ตลอดถึงแนวทางแก้ไข 
และกิจกรรมที่จะท าในเดือนถัดไป ส าหรับเทศบัญญัติ จะต้องท าทุกปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานทุกปี ที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรง เพราะเราจะใช้เป็นข้อมูลย้อนหลังกลับไปดู
งบประมาณ ๑-๒ ปี เพ่ือจะได้ก าหนดงบประมาณในปีปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เพราะงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐบางปีก็มาช้า บางทีก็เกิน บางก็ไม่ถึง เช่น บางปีงบประมาณเราตั้งไว้ ๔๐ ล้าน แต่
งบอุดหนุนจากรัฐมา ๔๑ ล้าน หรือบางปีมา ๓๘ ล้าน อย่างนี้ เป็นต้น  ในการบริหารงานบุคคลนั้น 
กรณีที่บุคลากรละเมิดข้อบังคับ กติกาขององค์กร จะแยกออกเป็น ๓ กรณี คือ ถ้าความผิดไม่ร้ายแรง 
ก็เรียกเจ้าตัวและหัวหน้าส่วนงานมาพูดคุย และหากความผิดค่อนข้างร้ายแรง ก็เรียกเจ้าตัวและ
หัวหน้าส่วนงานมาตักเตือนด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร และหากเป็นความผิดที่ร้ายแรงจริงๆ ก็จะ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบเรา ต าหนิว่าเราไม่
ด าเนินการหรือละเลย เพิกเฉยต่อหน้าที่ กรณีบุคลากรที่เป็นลูกจ้างสอบบรรจุได้ ก็จะมีการแสดง
มุทิตาจิตเลี้ยงส่ง หากที่ท างานใหม่ไม่ไกลมากนัก ก็จะตามไปส่งถึงที่ท างาน กรณีบุคลากรที่เป็น
ลูกจ้าง สอบเข้ารับราชการได้ นายกเทศมนตรีก็มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับตัดชุดปกติขาว ๑ ชุด  
กรณีบุคลากรได้เลื่อนต าแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่ เลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าฝ่ายเลื่อนเป็น
ผู้อ านวยการกอง เป็นต้น ทางเทศบาลเฝ้าไร่ ก็จะจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้ กรณีบุคลากรสตรี
คลอดบุตร เทศบาลก็จะไปร่วมแสดงความยินดีด้วย ส าหรับการแสดงมุทิตาจิต รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
จะมี ๒ ประเภท คือ ส่วนงานของเทศบาล และประชาชนทั่วไปภายในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน 
โดยก าหนดอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ที่ก าหนด ๗๐ ปี เพราะประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปี มีจ านวนมาก จัดงาน
ครั้งแรกมีความวุ่นวายมาก การแก้ปัญหาบุคลากรภายใน เทศบาลเฝ้าไร่จะด าเนินการภายใต้ระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์เป็นส าคัญ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้การ
แก้ปัญหาถูกประเด็น ส าหรับการพิจารณางบประมาณนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่มีฝ่ายค้าน ในการแก้ปัญหายาเสพติดของเยาวชน เทศบาลเฝ้าไร่ 
จะเน้นที่การป้องกัน มากกว่าการปราบปราม มองคนที่เสพยาเป็นผู้ป่วย ดังนั้น เมื่อมีคดีเกิดขึ้น 
เทศบาลเฝ้าไร่จะส่งผู้เสพยาไปสถานบ าบัด โดยจะไม่ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีทันที ส าหรับ
ผู้ขายนั้น ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของเทศบาล จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องเข้ามา
ด าเนินการ และที่ส าคัญรัฐบาลมีศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชน หากมีข้อพิพาทระหว่าง
บุคคล ก็จะมีนิติกรเป็นที่ปรึกษา และหากเป็นข้อพิพาทระหว่างเทศบาลกับชุมชน เช่น การขัดแย้ง
เกี่ยวกับตลาดสด เป็นต้น เบื้องต้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไปแก้ปัญหา และตามด้วย
นายกเทศมนตรี เป็นล าดับ ๘ 

การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ในการรักษากติกาของสังคม 
กฎเกณฑ์ กฎหมาย วัฒนธรรม และจรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับการแก้ปัญหาเยาวชนกับยาเสพติด 
ทางเทศบาลเฝ้าไร่ก็ได้ประสานงานร่วมมือกับผู้น าท้องที่ คือ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยตลอด เน้น
                                                             

๗ สัมภาษณ์ นายบรรจง เกตุพันธ,์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘ สัมภาษณ์ นายบุญธง เทพา, นายกเทศมนตรตี าบลเฝา้ไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

 



๑๒๓ 
 

การป้องกัน มากกว่าปราบปราม ใช้หลักนิติธรรมคู่กับหลักเมตตาธรรม คือผู้เสพ น าไปบ าบัด ส่วน
ผู้ขายน าไปด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีเกิดข้อพิพาทภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ก็เรียกมาพูดคุย ไกล่
เกลี่ย ผู้แก้ปัญหาเบื้องต้น คือผู้ใหญ่บ้าน บางกรณีก านันก็เข้าร่วมแก้ปัญหาด้วย นอกจากนี้ หาก
ปัญหาเกี่ยวข้องในวงกว้าง ก็จะร่วมแก้ปัญหาทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ผู้น าท้องที่ เทศบาล และเจ้าหน้าที่
อ าเภอ๙ ในฐานะเป็นประธานสภา จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม หรือโครงการ
ต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนฟังทุกครั้ง หรือ ปรึกษาหากับสมาชิกสภา เช่น แผนที่จะ
พิจารณานี้ได้ผ่านประชาคมหรือไม่ เป็นต้น กล่าวคือ ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในพิจารณาแผนใน
ฐานะเป็นตัวแทนโดยตรงของประชาชน  ส่วนเรื่องการบริหารสมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนใหญ่ก็จะไม่มี
ปัญหาอะไรมากนัก ส่วนกระบวนการประชุมสภา ก็ยึดตามระเบียบการประชุมสภาของเทศบาลเป็น
ส าคัญ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทางฝ่ายสภาเทศบาลไม่มีงบประมาณส่วนนี้ให้  ต่างก็ควัก
กระเป๋าตนเองให้ ส่วนการถวายทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรนั้นไม่มีการถวายเลย๑๐ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการออกกฎ ระเบียบของ
องค์กร ฯ ควรเป็นไปเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรและประชาชน ไม่ท าให้เกิดความเดือดร้อน  (กายสุจริต)  ควรสื่อสารเรื่องกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้มีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ด้วยความประนีประนอม น าไปสู่การส่งเสริมและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึงและเป็นเอกภาพ (วจี
สุจริต) ควรเกิดจากความปรารถนาดี มีเจตนาดีต่อส่วนรวม เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองและน าสู่
สันติสุขสู่ชุมชนและสังคม (มโนสุจริต)๑๑ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะ อปท. เท่านั้น แม้
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หรือภาคเอกชนก็จ าเป็นต้องมีหลักธรรมเหล่านี้ เริ่มต้นจากการออกข้อบัญญัติ
ต่างๆ ก็ต้องอาศัยการโหวตเสียงที่ซื่อตรงเที่ยงธรรม (กายสุจริต) และการอภิปราย เสนอความคิดเห็น
ต้องประกอบด้วยธรรมวาจา (วจีสุจริต) และประการสุดท้ายการบังคับใช้หลักกฎหมายก็จะต้องมี
ความบริสุทธิ์ใจ ไม่ตัดสินตามอ าเภอใจ (มโนสุจริต)๑๒  

การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. โดยมีการประชุมร่วมของคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงาน รวมทั้งโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
และทุกๆกลางเดือน ก็จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (สภากาแฟ) เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. โดย
ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลทุกคนเข้าร่วม เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและงานที่
จะต้องท าต่อไป และเพ่ือสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร ในช่วงมาด ารงต าแหน่งปลัดใหม่ๆ ใน
การจัดเก็บภาษี มีสถานประกอบการบางแห่ง โดยเฉพาะโรงแรมไม่จ่ายภาษี มีภาษีคงค้างหลายปี 
และทางเทศบาลได้ท าหนังสือติดตามทวงหนี้ครั้งที่ ๑-๒ และในหนังสือทวงถามครั้งที่๓ จะเขียน
ชัดเจนว่า “จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป” โดยครั้งที่ ๓ นี้ทางปลัดเทศบาลฯ บางทีก็จะน าหนังสือ

                                                             
 ๙ สัมภาษณ์ นายค าสอน จ ากอง , ก านันต าบลเฝ้าไร่ ,๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๑๐ สัมภาษณ์ นายอะเดช บางโท ,ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ,๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๑๑ สัมภาษณ์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี, รอง ผอ.ส านักวิชาการ มจร.ขอนแก่น, ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ พระราเชน วิสารโท ผศ.,ดร., รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 



๑๒๔ 
 

ไปแจ้งกับเจ้าของโรงแรมเอง นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ผ่อนผันให้จ่ายได้อีก ๓ เดือน ซึ่งผลตอบรับ
ก็เป็นที่พอใจ เจ้าของโรงแรมก็ได้ทยอยมาจ่ายช าระหนี้จนครบ ท าให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมาย และในเรื่องการบริหารบุคลากรภายในเทศบาล จะยึดตามกฎ ระเบียบขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด๑๓  การออกกฎหมาย ข้อบังคับใดๆ ควรมุ่งที่การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น มีการสื่อสารเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับใดๆ เช่นการ
อภิปราย เสนอความคิดเห็นควรตรงไปตรงมา และเพ่ือมุ่งการพัฒนาและความเป็นเอกภาพของ
องค์กร โดยการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ ควรยึดความยุติธรรม ถูกต้อง และรวดเร็ว มากกว่าการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ ๑๔ ควรส่งเสริมให้กระบวนการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ต้อง
เป็นไปด้วยเจตนาที่สุจริต ทั้งทางกาย คือ การกระท าการออกเสียง การน าเสนอข้อกฎหมายของ
ท้องถิ่นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสุจริตให้ได้ข้อกฎหมายที่ตั้งอยู่บนความชอบธรรมทางวาจา คือ 
การน าเสนออภิปรายในหลักกฎหมายต้องอภิปรายตามหลักความจริง ไม่โกหกหลอกลวง หวังให้ผู้อ่ืน
เชื่อเพียงเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และทางใจ คือ การบังคับใช้กฎหมาย หรือออกกฎหมาย 
ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่มีเจตนาแอบแฝง ที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้องค านึง
ความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย๑๕ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.จุมพล ได้รับรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  รางวัลที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามล าดับ ปกติการท างานมีการ
ประชุมร่วมกันของหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานของอบต.จุมพล ประจ าเดือนทุกๆเดือน เพ่ือรวม
รวมอุปสรรคและปัญหา ตลอดถึงแนวทางแก้ไข และกิจกรรมที่จะท าในเดือนถัดไป ในช่วงเข้ามาเป็น
ผู้บริหาร อบต.จุมพลในปีแรกและสมัยแรกนั้น ได้ประสบกับปัญหาการบริหารบุคคลภายในองค์กร
พอสมควร เพราะตลอดระยะเวลา เกือบ ๓ สมัย หรือ ๑๒ ปี จะเป็นทีมงานบริหารชุดเก่า เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการจะคุ้นชินกับการบริหารชุดเก่ามากกว่า ความไว้วางใจต่อทีมงานฝ่ ายบริหารชุดใหม่ที่
เข้ามาก็อาจไม่สนิทสนามมากนัก จึงต้องใช้เทคนิคการบริหารหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้อ านาจ
การปกครองของฝ่ายบริหาร จะต้องค านึงถึงหลักนิติธรรมให้มากที่สุด และในปัจจุบัน อบต.จุมพลก็
สามารถเป็นองค์กรหนึ่งเดียวกัน จนได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีถึง ๓ สมัยด้วยกัน และอาจ
กล่าวได้ว่า เป็นอบต.ที่มีการบริหารจัดการดีระดับต้นๆ ของจังหวัดหนองคาย  ในการพิจารณา
โครงการสาธารณะใดๆ อบต.จุมพล จะพิจารณาด้วยความรอบคอบ มีสติเสมอ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพ้ืนที่ ที่เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของ อบต.จุมพล คือ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของผู้บริหารท้องถิ่น คือ นายกอบต.รองนายกอบต.ปลัดอบต.เจ้าหน้าที่ พนักงาน
อบต. และสมาชิกสภาท้องถิ่น คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพลทั้ง ๕๒ คน จาก ๒๖ 
                                                             

๑๓ สัมภาษณ์ นายจริัฏฐ์ พวงทอง, ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔ สัมภาษณ์ ดร.ภณัฑิลา น้อยเจรญิ, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๘  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.จ.), ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

 



๑๒๕ 
 

หมู่บ้าน โดยเฉพาะการกระจายงบประมาณเพ่ือท าโครงการสาธารณะต่างๆของหมู่บ้าน จะได้รับ
งบประมาณในจ านวนที่เท่าๆ กัน บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน๑๖ 
 
 ๔.๒.๒ การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยความรับผิดชอบ บูรณาการกับหลักสุจริต ๓   
 

 การส่งเสริมโปร่งใสด้วยสุจริตและหลักความรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบนั้น เป็น
เรื่องเก่ียวกับ “หน้าที่” ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นทุกคนที่ได้รับฉันทามติมาจากประชาชนแล้ว ย่อม
ผูกมัดด้วยหลักสัญญาประชาคม กล่าวคือ ค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนที่เลือกเข้ามา ดังนั้น 
ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นจะต้องตะหนักในภาระหน้าที่ของตนเอง (กายสุจริต) และขณะเดียวกันก็
พร้อมจะยอมรับความบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย หรือการด าเนินงานใดๆ 
ที่ผิดพลาด ไม่แก้ตัวบอกปัดความรับผิดชอบ หรือโทษคนอ่ืน นอกจากนี้ก็พร้อมจะขอโทษประชาชน 
พร้อมกับน าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป (วจีสุจริต) เป็นที่น่าสังเกตว่า “การ
พูดแล้วไม่ท า” หรือการขาดความกระตือรือร้นในการปัญหาให้ประชาชนของผู้บริหารและสมาชิก
ท้องถิ่น นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน การแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ต้องใช้วิธีกระตุ้น “จิตส านึก” และ 
“ค าสัญญา” ที่ให้ไว้กับประชาชน (มโนสุจริต)  ๑๗ การส่งเสริมโปร่งใสด้วยสุจริตและหลักความ
รับผิดชอบควรส่งเสริมโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ
คณะท างานโดยให้ข้อมูลความคิดเห็น แนะน า ปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวต้องให้เกียรติและเคารพในสิทธิของผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น (กายสุจริต) และต้องใช้
การติดต่อสื่อสารด้วยค าพูดหรือวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน ไม่ลบหลู่ข่มเหง หรือพูดเสียดสีผู้เข้าร่วม
ด าเนินการ (วจีสุจริต) รวมทั้งการเปิดใจยอมรับฟังความเห็นต่างและมีไมตรีจิตต่อผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการสร้างแนวร่วมให้กิจกรรมต่างๆบรรลุผล (มโนสุจริต)  ๑๘ ความรับผิดชอบก็
บอกชัดเจนอยู่แล้ว คือตรงกันข้ามกับความไม่รับผิดชอบ หน่วยงานไหน บุคคลใดรับผิดชอบหน้าที่
อะไรก็ท าไปตามนั้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ สุจริตและหลักความรับผิดชอบ ใช้วิธีการ เช่น ประชุมชี้แจง
หน้าที่ให้ชัดเจน ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ ถ้ามีอะไรจะแนะน าต้องอนุญาตชัดเจน ไม่ใช้วิธีการล้วงลูก  น าไป
ปฏิบัติในทันท๑ี๙ 

การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยความรับผิดชอบ บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓  ทางกายภาพในการท างานของส านักปลัด มีเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างที่ชายและ
หญิง การท างานย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา แต่จะต้องคอยดูแลบรรยากาศ และการ
พุดคุยในเวลาปฏิบัติราชการให้เกิดความสงบเรียบร้อยมากที่สุด นั่นคือ กระตุ้นให้ทุกคนท างานตาม
                                                             

๑๖ สัมภาษณ์ นายรตัน์ ชมภูพาน, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฑิตเสวี) ป.ธ.๙, ดร, รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.จ.),๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ์ พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ป.ธ.๙, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 



๑๒๖ 
 

ภาระหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เน้นการแต่งกายให้เหมาะสม ถูกต้องตามแบบขององค์กร  สถานที่
ท างานสะอาด และรู้จักประหยัด รักษาอุปกรณ์ส านักงาน กรณีบุคลากรขององค์กรประสบอุบัติเหตุ 
ป่วยไข้ไม่สบาย อบต.จุมพล ก็จะให้การดูแลให้ดีที่สุด ทั้งในฐานะท าตามอ านาจหน้าที่และในฐานะ
เป็นเพ่ือนร่วมกัน ในฐานะเป็นหัวหน้าส านักปลัด จะให้ความส าคัญกับหลักนิติธรรมที่สุดข้อหนึ่ง 
เพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับจัดท าข้อมูลทั้งหมดขององค์กร กล่าวคือ จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่
ประชาชน ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน ในการเปิดเผยข้อมูล หรือปกปิดข้อมูล
ของทางราชการ ดังนั้นศีลข้อที่ ๔ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับส านักปลัด กรณีบุคลากรของ
องค์กร ได้ละเมิดข้อบังคับ หรือกติกาขององค์กร ก็จะด าเนินการตามขั้นตอน มีความยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว  อบต.จุมพล ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่
รับผิดชอบ ๑๐ แห่ง คือ โรงเรียนประถมศึกษา ๘ แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๒ แห่ง นอกจากนี้
ยังมอบทุนการศึกษานอกเขต อบต.จุมพล อีก ๒ โรงเรียน  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตว์ 
มนุษย์ และพืชพรรณ เช่น การร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การปลูกป่า ปลูกสวน และการสร้างแหล่ง
น้ า มีการปลูกต้นไม้ตามโอกาสส าคัญ เช่น วันเข้าพรรษา และวันแม่ เป็นต้น  และดูแลแหล่งน้ าให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด  ในด้านอาชีวะ การท ามาหากิน ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความ
เดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ไม่ก่อผลความเสียหายสังคม อบต.จุมพล ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ ๑ หมื่นบาท นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การ
เลี้ยงปลา เป็นต้น อนึ่ง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาลัยชุมชน ตั้งอยู่ที่ บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๔๒๐ ในฐานะเป็น
ประธานสภา  ภาระหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย หรือเพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติ ระเบียบ กติกาต่างๆ ขององค์กร ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความพร้อม
เพียงกันและความงาม เมื่อมีประชุมสภา ก็จะขอความร่วมมือกับสมาชิกในเรื่องการแต่งกายให้สุภาพ 
เหมาะสม และการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน มีการรักษากติกา
ของสังคม กฎเกณฑ์ กฎหมาย วัฒนธรรม และจรรยาบรรณต่างๆ ในฐานะเป็นประธานสภา ก็จะเข้า
ประชุมสัญจรร่วมกับผู้น าท้องที่ทุกครั้ง (ประชุมเดือนละครั้ง) บางครั้งก็จะอธิบายในการใช้เงินทาง
ราชการให้ผู้น าท้องที่ หัวหน้าครัวเรือนฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติทางราชการ๒๑  

การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยความรับผิดชอบ บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ ในเทศบาลเฝ้าไร่ ไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายโดยตรง ส่วนใหญ่ก็เป็น
ความสมัครใจของบุคลากรแต่ละคน เช่น โครงการปั่นเพ่ือพ่อ โครงการปั่นเพ่ือแม่ เทศบาลเฝ้าไร่ มี
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  ซึ่งกองทุนนี้ทางรัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนประมาณหัวละ 
๔๐ บาทและทางเทศบาลก็จะจัดงบประมาณสมทบเพ่ิม วัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ คือจะดูแล
สุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ มีการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ส านักงานนั้น เทศบาลจะ
ด าเนินการส่งเสริม ๒ วิธี คือวิธีที่ ๑ ส่งบุคลากรเข้าอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และวิธีที่ ๒ คือ 
บุคลากรภายในผู้ใดที่มีทักษะ ความรู้ด้านนี้ ก็จะท าหน้าที่ถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ  มี
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรที่ศึกษาต่อ แต่ก็เป็นเงินไม่มากนัก  เทศบาลเฝ้าไร่ มี
โครงการปลูกป่าและการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี ต าบลเฝ้าไร่ เป็นพ้ืนที่ขาดน้ า
                                                             

๒๐ สัมภาษณ์ พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ่มสุด, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายบรรจง หาญธงชัย,ประธานสภาต าบลจมุพล, ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๗ 
 

เพ่ืออุปโภคบริโภค ดังนั้น เทศบาลเฝ้าไร่จะให้ความส าคัญกับการขุดลอก และอนุรักษ์แหล่งน้ าเป็น
อันดับต้นๆของนโยบาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ท า MOU กับ สสส. ในการส่งเสริม
อาชีพ โดยผู้ที่เลิกอบายมุขแล้ว ก็จะส่งเสริมเสริมประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ เช่น การเลี้ยงแพะ 
เลี้ยงแกะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นี้ เทศบาลเฝ้าไร่ ไม่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนมากนัด แต่จะให้
การสนับสนุนทางวิชาการมากกว่า กรณีบุคลากรที่เป็นลูกจ้างสอบบรรจุได้ ก็จะมีการแสดงมุทิตาจิต 
สู่ขวัญ เลี้ยงส่ง หากที่ท างานใหม่ไม่ไกลมากนัก ก็จะตามไปส่งถึงที่ท างาน กรณีบุคลากรได้เลื่อน
ต าแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่ เลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าฝ่ายเลื่อนเป็นผู้อ านวยการกอง เป็นต้น 
ทางเทศบาลเฝ้าไร่ ก็จะจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้ กรณีบุคลากรสตรีคลอดบุตร เทศบาลก็จะไป
ร่วมแสดงความยินดีด้วย ส าหรับการแสดงมุทิตาจิต รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ก็จะท าทุกๆปี คือทั้งใน
ภายในงานของเทศบาล และผู้สูงอายุจาก ๑๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาลเฝ้าไร่ เทศบาลเฝ้าไร่ มีวิธีการ
บริหารบุคคลที่ส าคัญ คือ “การสร้างความสามัคคี” โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายในองค์กร
และกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรใฝ่ดี ใฝ่ท า มีจิตสาธารณะ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การปฏิบัติหน้างานซ้ าๆ ทุกวัน บางวัน
ก็ท าให้จิตใจเกิดความหงุดหงิด ฟุ้งซ่าน วิธีท าให้จิตใจไม่ขุ่นมัว ก็คือ เตือนตนให้ตะหนักในบทบาท
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบ และให้ส านึกเสมอว่า ข้าราชการต้องให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด ก็จะท าให้
จิตใจเราเย็นสงบบ้างพอสมควร๒๒ การท ามาหากินของประชาชนก็ไม่ดีมากนัก เช่น ราคายางพารา ก็
ตกต่ า  ราคาสุกรก็ขึ้นๆลงๆ ส่วนอาหารสุกรราคาขึ้นตลอดไม่เคยลงเลย หากทางเทศบาลเฝ้าไร่จะ
ส่งเสริมอาชีพก็อยากให้เชิญเกษตรกรเข้ามาร่วมอบรมในโครงการมากๆ ก็น่าจะท าให้ประชาชนมี
ช่องทางการท ามาหากินเพ่ิมขึ้น มีการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี ทางฝ่ายท้องที่ก็ได้เข้าประชุมกับ
เทศบาลเฝ้าไร่ทุกครั้ง มีความร่วมมือประสานประโยชน์ร่วมกันด้วยดีตลอดมา ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
มากนัก ปัญหาส าคัญที่สุดของต าบลเฝ้าไร่ ๑๗ หมู่บ้าน คือปัญหาน้ าไม่พอใช้ หรือปัญหาน้ าเค็ม ไม่
สามารถน าไปใช้บริโภคหรือน าไปใช้ทางทางเกษตรได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลเฝ้าไร่ก็ได้จัดสรร
งบประมาณมาเพ่ือขุดลอก และอนุรักษ์แหล่งน้ าต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหานี้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอมาก
นัก๒๓เทศบาลเฝ้าไร่ มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าทุกปี  ซึ่งบางปีก็เข้าร่วมตรวจสุขภาพกับ
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา บางปีก็ไปตรวจสุขภาพที่จังหวัดหนองคาย  เทศบาลเฝ้าไร่ ได้ส่งบุคลากรเข้า
อบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ที่หน่วยงานอ่ืนจัด เช่น อบจ.หนองคายจัดอบรม ก็จะส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม ได้เข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยดี 
มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกปี โดยเป็นทุนส่วนตัวของนายกเทศมนตรี เพราะเทศบาลไม่มี
งบประมาณส าหรับเรื่องนี้  หากน างบประมาณของเทศบาลไปแจกก็กลัวจะถูกกล่าวหาว่าให้
ทุนการศึกษาเพ่ือหาเสียง ก็เลยใช้ทุนส่วนตัว แต่ก็เป็นจ านวนเงินไม่มากนัก กล่าวคือ ระดับ
มัธยมศึกษา ๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา ๓๐๐ บาท และระดับอนุบาล ๒๐๐ บาท โดยรวมก็
ประมาณปีละหมื่นกว่าบาท มีโครงการปลูกป่าปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเข้าพรรษา และ ๑๒ สิงหาวันแม่
แห่งชาติ  ต าบลเฝ้าไร่ เป็นพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าบริโภคอุปโภค ฉะนั้น เทศบาลจึงเป็นต้องมีโครงการ
                                                             

 ๒๒ สัมภาษณ์ นายบรรจง เกตุพันธ,์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายค าสอน จ ากอง, ก านันต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๒๘ 
 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และขุดลอกแหล่งน้ า โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการจากเทศบาลและจาก
ส่วนกลาง กลุ่มประชากรประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ มีการปล่อยปลาสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี  โดยการน าของนายกเทศมนตรีเอง 
  ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอบายมุข ซึ่งเป็นสาเหตุพ้ืนฐานน าไปสู่การก่อความเดือดร้อนให้แก่
บุคคลอ่ืนหรือสังคม แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ เรื่องการดื่มสุรา ทางเทศบาลได้เข้าร่วมกับ สสส. 
โดยเทศบาลเฝ้าไร่ได้จัด “โครงการท าบุญปลอดเหล้า” คือรณรงค์ไม่ให้จัดเลี้ยงเหล้าในงานบุญต่างๆ 
หรือหากจะดื่มกันจริงๆ ก็ให้ไปดื่มหลังบ้าน ไม่ให้เอาสุรามาตั้งโต๊ะ และเรื่องที่ ๒ คือยาเสพติด 
โดยเฉพาะยาบ้า จะมีการคัดกรองผู้เสพ และน าไปบ าบัดทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจะมีฝ่าย
ปกครองและวัดเข้ามาร่วมด้วย ส่วนผู้ค้ายาเสพติดนั้น ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนั้นก็จะ
ปล่อยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง  มี “โครงการฝึกอบรมกรีดยางพารา” ให้
ประชาชนกรณีบุคลากรที่เป็นลูกจ้างสอบบรรจุได้ ก็จะมีการแสดงมุทิตาจิตเลี้ยงส่ง หากที่ท างานใหม่
ไม่ไกลมากนัก ก็จะตามไปส่งถึงที่ท างาน  กรณีบุคลากรที่ เป็นลูกจ้าง สอบเข้ารับราชการได้ 
นายกเทศมนตรีก็มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับตัดชุดปกติขาว ๑ ชุด  กรณีบุคลากรได้เลื่อนต าแหน่ง 
เช่น เจ้าหน้าที่ เลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าฝ่ายเลื่อนเป็นผู้อ านวยการกอง เป็นต้น ทางเทศบาล
เฝ้าไร่ ก็จะจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้ กรณีบุคลากรสตรีคลอดบุตร เทศบาลก็จะไปร่วมแสดงความ
ยินดีด้วย ส าหรับการแสดงมุทิตาจิต รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ จะมี ๒ ประเภท คือ ส่วนงานของเทศบาล 
และประชาชนทั่วไปภายในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน โดยก าหนดอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ที่ก าหนด ๗๐ 
ปี เพราะประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปี มีจ านวนมาก จัดงานครั้งแรกมีความวุ่นวายมาก  ในเทศบาลเฝ้าไร่ 
จะมีหน่วยงานหลัก ๕ หน่วย กล่าวโดยย่อคือ  ส านักปลัด ครู คลัง ช่าง หมอ หน่วยงานใดมีกิจกรรม 
หน่วยงานอื่นต้องเข้ามาช่วยเสมอ คือจะใช้ “การท ากิจกรรมร่วมกัน” เป็นเครื่องมือในการสร้างความ
สามัคคีของบุคลากรในองค์กร เทศบาลเฝ้าไร่ จะมีนโยบายชัดเจน ห้ามบุคลากรดื่มสุราในสถานที่ของ
เทศบาลเด็ดขาด ส่วนสูบบุหรี่นั้น ก็พยายามรณรงค์ให้ลด ละ เลิกให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรมี
สุขภาพจิตที่ดี พร้อมในการให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลาและเต็มความสามารถ  ส าหรับการ
พิจารณางบประมาณนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่มี
ฝ่ายค้าน ในการแก้ปัญหายาเสพติดของเยาวชน เทศบาลเฝ้าไร่ จะเน้นที่การป้องกัน มากกว่าการ
ปราบปราม มองคนที่เสพยาเป็นผู้ป่วย ดังนั้น เมื่อมีคดีเกิดขึ้น เทศบาลเฝ้าไร่จะส่งผู้เสพยาไปสถาน
บ าบัด โดยจะไม่ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีทันที ส าหรับผู้ขายนั้น ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องเข้ามาด าเนินการ เป็นต้น๒๔ ส่วนในด้าน
การรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์ กฎหมาย วัฒนธรรม และจรรยาบรรณต่างๆ  ในฐานะเป็น
ประธานสภา ก็จะเข้าประชุมสัญจรร่วมกับผู้น าท้องที่ทุกครั้ง (ประชุมเดือนละครั้ง) บางครั้งก็จะ
อธิบายในการใช้เงินทางราชการให้ผู้น าท้องที่  หัวหน้าครัวเรือนฟัง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ
ปฏิบัติ เช่น โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  มีประชาชนอยากได้บ่อบาดาลใช้ส่วนตัวเป็น
จ านวนมาก ก็จะไปอธิบายชี้แจงให้เข้าใจว่าไม่สามารถท าได้ หากจะขุดบ่อบาดาลจริงๆ ประชาชนทุก
คนจะต้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ เป็นพ้ืนที่ดอน การขุดลอก และท าฝาย ตลอด

                                                             
 ๒๔ สัมภาษณ์ นายบุญธง เทพา, นายกเทศมนตรตี าบลเฝา้ไร่ , ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 
 

ถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ าซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของเทศบาล เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับใช้บริโภคและใช้
ทางการเกษตรของประชาชน๒๕ 
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยความรับผิดชอบ บูรณาการ
กับหลักสุจริต ๓ ส านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับส านักการช่าง ในการขุดลอก
คลองเพ่ือไม่ให้ปิดกั้นทางน้ า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ าท่วม ในเรื่องการศึกษาเทศบาล ได้อนุญาต
ให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และการปรับวุฒิการศึกษา เช่น การศึกษาต่อใน 
มจร.วิทยาเขตหนองคาย และเทศบาลจะมี “กองสวัสดิการ” เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชน โดยขอความร่วมมือกับอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ไปช่วยฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ในชุมชน เช่น การท ากระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น  โดยจะเลือกในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้
เพ่ือไม่ให้รบกวนการท ามาหากินในวันปกติของประชาชน๒๖ เป็นปัญหาใหญ่ของทุกองค์กร ไม่ใช่แต่
เฉพาะ อปท.เท่านั้น เท่าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ “รับชอบ” ส่วนการ “รับผิด” มีน้อย 
ดังนั้น ในข้อนี้สิ่งแรกคือการกระตุ้นให้มีจิตสาธารณะ และจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและรู้จักการ ใช้วาจาที่สุภาพเพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการแก้ปัญหา๒๗ ควรส่งเสริมโดยการตะหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง ใช้วาจาที่สุภาพ
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการแก้ปัญหา ไม่พูดเพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่เกิดจากความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น๒๘ ผู้ประเมินการปฏิบัติงานและผู้ถูกประเมิน ควรมีการท าข้อตกลงการประเมินการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย ผู้บริหารและบุคลากรควรมีการสื่อสารและแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีนโยบายและการด าเนินการใน
เรื่องต่าง ๆขององค์กรจะต้องไม่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของสังคม และสิ่งแวดล้อม  องค์กรต้องมี
พร้อมในการตอบค าถามต่อข้อสงสัย จากบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการด าเนินการของ
องค์กร พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลการกระท านั้น๒๙  
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยความรับผิดชอบ บูรณาการ
กับหลักสุจริต ๓ ของ อบต.จุมพล ให้ความส าคัญกับคุณธรรมความดีต่างๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ 
การแสดงออกถึงการมีความกตัญญูกตเวที และความอ่อนน้อมถ่อมตน อบต.จุมพล ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ คือ  ๑. การแสดงมุทิตากับบุคลากรที่เป็นลูกจ้างสอบบรรจุได้ หรือบุคลากรได้เลื่อนต าแหน่ง ๒. 
การแสดงมุทิตาจิตผ่านการรดน้ าขอพรในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจะท าทุกปี โดยจัดกิจกรรมออกเป็น 
๒ ส่วน คือ การจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ และผู้บริหารของอบต.จุมพล และการจัดกิจกรรมรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุส าหรับประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบ  ทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน ได้กระจายงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้านโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้การรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนโดยตรงและใน

                                                             
๒๕ สัมภาษณ์ นายอะเดช บางโท,ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายก าภล เมืองโคตร, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระราเชน วิสารโท ผศ.,ดร., รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.จ.), ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙ สัมภาษณ์ ดร.นเิทศ  สนั่นนาร,ี รอง ผอ.ส านักวิชาการ มจร.ขอนแก่น, ๑๐  ตลุาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 
 

ฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ดังนั้น การน างบประมาณลงไปสู่หมู่บ้านทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน จึงเป็น
ภาระหน้าที่ส าคัญของทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร จะต้องก ากับ ควบคุม ดูแล ในการใช้งบประมาณ
อย่างเข้มข้น ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมให้มากที่สุด อบต.จุมพล จะใช้หลักการบริหาร เป็น
กัลยาณมิตร คือความเป็นเพ่ือนร่วมงาน สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ไม่คอยจ าผิด หรือกลั่นแกล้ง 
จึงส่งผลให้บุคลากร โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการ มีความสุขในการท างาน ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป๓๐ ใน
การส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชน ได้รับการดูแล ตรวจสุขภาพ จาก อสม.ประจ าหมู่บ้านโดย
เท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้  โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบ.ต.จุมพล  สุขภาพร่างกายของ
ประชาชน ได้รับการดูแล ตรวจสุขภาพ จาก อสม.ประจ าหมู่บ้านโดยเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้ โดย
การสนับสนุนงบประมาณจาก อบ.ต.จุมพล ในการอยู่ร่วมกับสังคม อย่างน้อยด ารงตนอยู่ในขอบเขต
ของศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ยังไม่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในหมู่บ้านของก านันยังไม่มีโครงการนี้ มี
การจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี ทางฝ่ายท้องที่ก็ได้เข้าประชุมกับ อบต.จุมพล ทุกครั้ง มีความร่วมมือ
ประสานประโยชน์ร่วมกันด้วยดีตลอดมา ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนัก ส าหรับการแก้ปัญหาเยาวชน
กับยาเสพติด ทางท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ร่วมมือ ประสานการท างาน กับ อบต.จุมพล และ
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายหลังรัฐประหาร พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ เจ้าหน้าที่ทหาร ส่วนยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ก็จะเน้นการ
ป้องกัน มากกว่าปราบปราม ใช้หลักนิติธรรมคู่กับหลักเมตตาธรรม คือผู้เสพ น าไปบ าบัด ส่วนผู้ขาย
น าไปด าเนินคดีตามกฎหมาย และเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง ในเขตพ้ืนที่ ๒๖ หมู่บ้าน ไม่ค่อยมี
ผู้ขายยาเสพติดรายใหญ่แต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพมากกว่า แต่ถือว่ามีจ านวนน้อยมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะการท างานอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง การร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การ
ปลูกป่า ปลูกสวน และการสร้างแหล่งน้ า อบต.จุมพล ได้ด าเนินงานขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้อุปโภค เช่น โครงการขุดลอกหนองเอ่ียน หมู่ที่ ๑๐ ในการแก้ปัญหายาเสพติดในเขต
ท้องที่ ๒๖ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นรูปธรรมในขณะนี้ก็คือ เจ้าหน้าที่ทหาร จะเป็น
ก าลังส าคัญในการแก้ปัญหา โดยท างานประสานกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น๓๑ 

 
 ๔.๒.๓ การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับหลักสุจริต ๓   
 
 การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ ในด้านผู้บริหารท้องถิ่นหากไม่มีความจริงใจ ไม่มีจิตใจที่ดีงามเพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวม 
ขาดการพูดจาโน้มน้าวหรือแสดงให้ประชาชนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมก็ดี 
หรือขาดทักษะพูดกระตุ้นให้ผู้อื่นอยากเข้ามาร่วมพัฒนาท้องถิ่น ก็เป็นการยากท่ีบริหารงานท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าได้ การเปิดให้คนอ่ืนเข้าร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมวิเคราะห์และร่วมการตัดสินใจจึงเป็น
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง (กายสุจริต) โดยเฉพาะบุคลิกภาพของผู้น าก็เป็นเรื่องส าคัญ 
                                                             

๓๐ สัมภาษณ์ นายรตัน์ ชมภูพาน, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  ศรีพนม, ก านันต าบลจมุพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 
 

เพราะหากประชาชนขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นแล้ว ก็จะไม่ได้รับความร่วมมือที่ ดีจากประชาชน การ
พูดคุยด้วยวาจาสุภาพ คือการสื่อสารที่ดีและถูกต้อง เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่
ผู้บริหารองค์การ (วจีสุจริต) นอกจากนี้ การให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนอยากเข้ามาร่วมพัฒนาท้องถิ่น เพราะเขาจะมีความรู้สึกเชิงบวกว่า เสียง
ของเขามีค่าและมีความหมายนั่นเอง (มโนสุจริต) ๓๒ เนื้อความดูเหมือนจะเกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อทุกคน
มีส่วนร่วมย่อมโปร่งใส การมีส่วนร่วมน่าจะหมายถึงแต่ละคนท างานในหน้าที่ไหนแผนกไหน ภาระงาน
อย่างไรก็ท าตามหน้าที่นั้น ถ้ามีความเกี่ยวข้องกันก็ประสานงานติดต่อกัน มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
สุจริตและความมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วม ผลจากการมีส่วนร่วม  ใช้วิธีการ 
มอบหมายงานอย่างชัดเจนแก่ทุกคน ทุกคนท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  น าไปปฏิบัติ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม ๓๓ ซึ่งการบริหารงานที่จะมีพลังนั้น ประการแรกจะต้องให้ความเคารพในเสียงและให้เกียรติ
กับผู้ที่ เข้ามาร่วมงาน (กายสุจริต) เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน (วจีสุจริต) และสร้าง
บรรยากาศของการท างานให้เป็นไปด้วยความราบรื่นด้วยดี (มโนสุจริต)  ๓๔ อีกทั้งควรส่งเสริมโดยกา
รตะหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม (กายสุจริต) การใส่ใจปัญหาการ
บริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา (มโนสุจริต) และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง ใช้วาจาที่สุภาพเพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการแก้ปัญหา ไม่พูดเพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (วจี
สุจริต) ๓๕ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ ในเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส านักปลัด จะเน้นการมีส่วนร่วมมาก
ที่สุด หัวใจของฝ่ายปฏิบัติการ คือการท างานแบบทีม สอดประสานในภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน 
วิธีการคือ การสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรภาพ  สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะน าไปสู่การลด
การนินทาว่าร้ายได้ระดับเป็นที่น่าพอใจ มีการเน้นการแต่งกายให้เหมาะสม ถูกต้องตามแบบของ
องค์กร  สถานที่ท างานสะอาด และรู้จักประหยัด รักษาอุปกรณ์ส านักงาน การอยู่ร่วมกับสังคม อย่าง
น้อยด ารงตนอยู่ในขอบเขตของศีล ๕ ส านักปลัด จะเน้นการมีส่วนร่วมมากที่สุด หัวใจของฝ่าย
ปฏิบัติการ คือการท างานแบบทีม สอดประสานในภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน วิธีการคือ การสร้าง
บรรยากาศความเป็นมิตรภาพ  สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะน าไปสู่การลดการนินทาว่าร้ายได้
ระดับเป็นที่น่าพอใจ มีการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์ กฎหมาย วัฒนธรรม และจรรยาบรรณ
ต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทางส านักปลัด อบต.จุมพล ก็จะยึดหลักตามศีลข้อ ๔ เช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ การไม่โกหก การไม่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ  ให้ข้อมูลตามเป็นจริง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลให้
                                                             

๓๒ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ (นิมติย์ ปณฑติเสวี) ป.ธ.๙, ดร, รองเจ้าคณะจังหวดัหนองคาย, ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๓ สัมภาษณ์ พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ป.ธ.๙, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ์ พระราเชน วิสารโท ผศ.,ดร., รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.จ.), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 
 

สาธารณะได้รับทราบ ถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของ อบต.จุมพล  
การให้ เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ อบต.จุมพล ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนที่รับผิดชอบ ๑๐ แห่ง คือ โรงเรียนประถมศึกษา ๘ แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๒ แห่ง 
นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษานอกเขต อบต.จุมพล อีก ๒ โรงเรียน การเกื้อกูลแก่ชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตว์ 
มนุษย์ และพืชพรรณ เช่น การร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การปลูกป่า ปลูกสวน และการสร้างแหล่ง
น้ า มีการปลูกต้นไม้ตามโอกาสส าคัญ เช่น วันเข้าพรรษา และวันแม่ เป็นต้น  และดูแลแหล่งน้ าให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด พฤติกรรมในด้านอาชีวะ การท ามาหากิน ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อ
ความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ไม่ก่อผลความเสียหายสังคม อบต.จุมพล ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
การสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ ๑ หมื่นบาท นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การเลี้ยงปลา เป็นต้น อนึ่ง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาลัยชุมชน ตั้งอยู่ที่ บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๔๓๖ ในด้าน
สุขภาพร่างกายของประชาชน ได้รับการดูแล ตรวจสุขภาพ จาก อสม.ประจ าหมู่บ้านโดยเท่าเทียมกัน
ทุกคน ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบ.ต.จุมพล มีการเสพ บริโภคปัจจัย๔ และการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี (บริโภคเป็น) สุขภาพร่างกายของประชาชน ได้รับการดูแล ตรวจ
สุขภาพ จาก อสม.ประจ าหมู่บ้านโดยเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก 
อบ.ต.จุมพล  มีการอยู่ร่วมกับสังคม อย่างน้อยด ารงตนอยู่ในขอบเขตของศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ยังไม่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในหมู่บ้านของก านันยังไม่มีโครงการนี้ ส าหรับการแก้ปัญหาเยาวชนกับ
ยาเสพติด ทางท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ร่วมมือ ประสานการท างาน กับ อบต.จุมพล และทาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายหลังรัฐประหาร พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ เจ้าหน้าที่ทหาร ส่วนยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ก็จะเน้นการ
ป้องกัน มากกว่าปราบปราม ใช้หลักนิติธรรมคู่กับหลักเมตตาธรรม คือผู้เสพ น าไปบ าบัด ส่วนผู้ขาย
น าไปด าเนินคดีตามกฎหมาย๓๗ 

การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ เทศบาลเมืองหนองคาย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
อย่างมาก กล่าวได้ว่า เทศบาลหนองคายมีกิจกรรมงานบุญมากที่สุดแห่งหนึ่ง เทศบาลส่งเสริมการอยู่
การกินของประชาชน กล่าวคือ เทศบาลจัดให้มีถนนคนเดินตามริมฝั่งแม่น้ าโขงเพ่ือส่งเสริมการท ามา
หากิน การค้าขายของประชาชนในเทศบาล และส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จัดอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในการท างานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ได้มอบทุนการศึกษาในโอกาสต่างๆ เช่น 
ในวันเด็ก และในวันครู เป็นต้น ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองสวัสดิการ
สังคมได้ตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว  เพื่อจะตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ๓๘ 

                                                             
๓๖ สัมภาษณ์ พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ่มสุด, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  ศรีพนม, ก านันต าบลจมุพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายจริัฏฐ์ พวงทอง, ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 
 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ ของเทศบาลเฝ้าไร่ให้การสนับสนุนรางวัลการประกวดสวดมนต์ท านองสารภัญญะ ซึ่งจัด
โดยชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ มีการประชาสัมพันธ์ครบทั้ง ๑๗ หมู่บ้านเข้าโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งก็มีบางหมู่บ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ นี้แต่โดยส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนด้วยดี หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเกินครึ่ง มีทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและ
บุคลากรที่ศึกษาต่อ แต่ก็เป็นเงินไม่มากนัก มีโครงการปลูกป่าและการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
เป็นประจ าทุกปี ต าบลเฝ้าไร่ เป็นพ้ืนที่ขาดน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ดังนั้น เทศบาลเฝ้าไร่จะให้
ความส าคัญกับการขุดลอก และอนุรักษ์แหล่งน้ าเป็นอันดับต้นๆของนโยบาย ซึ่งกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้ท า MOU กับ สสส. ในการส่งเสริมอาชีพ โดยผู้ที่เลิกอบายมุขแล้ว ก็จะส่งเสริมเสริม
ประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ เช่น การเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นี้ เทศบาล
เฝ้าไร่ ไม่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนมากนัด แต่จะให้การสนับสนุนทางวิชาการ  เทศบาลเฝ้าไร่ มี
วิธีการบริหารบุคคลที่ส าคัญ คือ “การสร้างความสามัคคี” โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายใน
องค์กรและกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรใฝ่ดี ใฝ่ท า มีจิตสาธารณะ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  มีการน าบุคลการเข้าร่วมใน
กิจกรรมสวดมนต์ประจ าปี เป็นประจ าทุกปี  มีสนามออกก าลังกาย เพื่อให้บุคลากรได้ผ่อนคลาย หลัง
การท างาน มีการจัดงานรื่นเริงสันทนาการบ้างตามเทศกาล หรือเวลาที่เหมาะสม๓๙ ในเรื่องการมาหา
กินของประชาชนก็ไม่ดีมากนัก เช่น ราคายางพารา ก็ตกต่ า  ราคาสุกรก็ขึ้นๆลงๆ ส่วนอาหารสุกร
ราคาข้ึนตลอดไม่เคยลงเลย หากทางเทศบาลเฝ้าไร่จะส่งเสริมอาชีพก็อยากให้เชิญเกษตรกรเข้ามาร่วม
อบรมในโครงการมากๆ ก็น่าจะท าให้ประชาชนมีช่องทางการท ามาหากินเพ่ิมขึ้น มีการรณรงค์ในการ
รักษาศีล ๕ งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การทอดเทียนตามวัดต่างๆ ช่วงเข้าพรรษา บางครั้ง
ก็มีการตั้งโรงทาน เพื่อบริการให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานกิจกรรม ปัญหาส าคัญที่สุดของต าบลเฝ้าไร่ 
๑๗ หมู่บ้าน คือปัญหาน้ าไม่พอใช้ หรือปัญหาน้ าเค็ม ไม่สามารถน าไปใช้บริโภคหรือน าไปใช้ทางทาง
เกษตรได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลเฝ้าไร่ก็ได้จัดสรรงบประมาณมาเพ่ือขุดลอก และอนุรักษ์
แหล่งน้ าต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหานี้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอมากนัก ใหญ่บ้าน แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ
มากนัก บางหมู่บ้านก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างไร เทศบาลได้ส่งเสริมการประกวดการขับร้องสาร
ภัญญะของชุมชนต่างๆ  อย่างวันนี้ (๑๔ ก.ย.๕๙) ก็มีการประกวดสาภัญญะที่วัดเฝ้าไร่ ทางเทศบาลก็
ได้มอบรางวัลให้เช่นเดียวกัน และมีการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดความสนใจและหวงแหนใน
มรดกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนั้น ทางเทศบาลได้ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องนี้ 
เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลได้จัดโครงการทอดเทียนเข้าพรรษา ทั้งนี้ขบวนแห่จะใช้เฉพาะด้วย
เด็กๆ เยาวชนเท่านั้น ส่วนผู้ปกครองจะเป็นผู้ช่วยดูแลเด็กๆ ตลอดกิจกรรม เป้าหมายส าคัญใน

                                                             
 ๓๙ สัมภาษณ์ นายบรรจง เกตุพันธ,์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๓๔ 
 

โครงการนี้ เพ่ือให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม อันจะน าไปสู่ความผูกพันและรักหวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในอนาคต ๔๐  

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ ควรมีการส่งเสริมโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และหรือคณะท างานโดยให้ข้อมูลความคิดเห็น แนะน า ปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวต้องให้เกียรติและเคารพในสิทธิของผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น (กายสุจริต) 
และต้องใช้การติดต่อสื่อสารด้วยค าพูดหรือวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน ไม่ลบหลู่ข่มเหง หรือพูดเสียดสี
ผู้เข้าร่วมด าเนินการ (วจีสุจริต) รวมทั้งการเปิดใจยอมรับฟังความเห็นต่างและมีไมตรีจิตต่อผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม เพ่ือสร้างบรรยากาศในการสร้างแนวร่วมให้กิจกรรมต่างๆบรรลุผล (มโนสุจริต) ๔๑และควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน และการ
ตัดสินใจ (กายสุจริต) ควรใช้วิธีการพูดคุยฉันท์มิตร สุภาพอ่อนโยน และไม่พูดให้ผู้ร่วมงานอับอายหรือ
เสียหาย (วจีสุจริต) และรู้จักสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง พร้อมรับ
ฟังความเห็นต่าง (มโนสุจริต)๔๒ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ฯ (กายสุจริต)  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการและเข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรฯ และชุมชน (วจีสุจริต) และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กรฯ (กาย
สุจริต) ควรส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนก าหนดเป็นนโยบายและ
ด าเนินการในเรื่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรฯและประชาชน (มโนสุจริต) ๔๓ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ ของ อบต.จุมพล ให้ความส าคัญกับคุณธรรมความดีต่างๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ การ
แสดงออกถึงการมีความกตัญญูกตเวที และความอ่อนน้อมถ่อมตน อบต.จุมพล ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
คือ  ๑. การแสดงมุทิตากับบุคลากรที่เป็นลูกจ้างสอบบรรจุได้ หรือบุคลากรได้เลื่อนต าแหน่ง ๒. การ
แสดงมุทิตาจิตผ่านการรดน้ าขอพรในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจะท าทุกปี โดยจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ การจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ และผู้บริหารของอบต.จุมพล และการจัดกิจกรรมรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุส าหรับประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบ  ทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน อบต.จุมพล ได้กระจาย
งบประมาณให้แก่หมู่บ้านโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้การรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน
โดยตรงและในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ดังนั้น การน างบประมาณลงไปสู่หมู่บ้านทั้ง ๒๖ 
                                                             

๔๐ สัมภาษณ์ นายอะเดช บางโท,ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
๔๑ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒ สัมภาษณ์ ดร.ภณัฑิลา น้อยเจรญิ, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๘  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๓ สัมภาษณ์ ดร.นเิทศ  สนั่นนาร,ี รอง ผอ.ส านักวิชาการ มจร.ขอนแก่น, ๑๐  ตลุาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๕ 
 

หมู่บ้าน จึงเป็นภาระหน้าที่ส าคัญของทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร จะต้องก ากับ ควบคุม ดูแล ในการ
ใช้งบประมาณอย่างเข้มข้น ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมให้มากที่สุด  อบต.จุมพล จะใช้
หลักการบริหาร เป็นกัลยาณมิตร คือความเป็นเพ่ือนร่วมงาน สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ไม่คอย
จ าผิด หรือกลั่นแกล้ง จึงส่งผลให้บุคลากร โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการ มีความสุขในการท างาน ไม่
เคร่งเครียดจนเกินไป๔๔ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับ
หลักสุจริต ๓ ของ การประชุมสภา จะเน้นการมีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะในข้อเท็จจริงและตาม
กฎหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) ทุกคน เป็นตัวแทนโดยตรงของประชาชน 
ดังนั้น การประชุมสภาจึงต้องให้ความส าคัญกับตัวแทนของประชาชนโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รัก
มักที่ชัง วิธีการบริหารการประชุมก็คือ การสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรภาพ  สร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน และพยายามแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างให้มากที่สุด พฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม มีการประชุมสภาพิจารณาข้อกฎหมาย และโครงการต่างๆ แต่ละครั้ง จะพูดคุยกับสมาชิกสภา
ที่เข้าร่วมประชุม ขอให้พิจารณาด้วยความรอบครอบ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ต้องไม่ใช้ข้อมูลเป็น
เท็จ ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยยึดเอาศีลข้อที่ ๔ น ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ๔๕ 

 ๔.๒.๔ การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยหลักนิติธรรม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓  
 
 การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยหลักนิติธรรม บูรณาการ
กับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องดีงาม (ศีล) การด าเนินการใดๆก็คิดให้รอบครอบเสียก่อน (สมาธิ) และให้ใช้ปัญญา
พิจารณาความเหมาะสม ในการบังคับใช้และการเสนอข้อบัญญัติต่างๆเหล่านั้น (ปัญญา)  ๔๖  โดย
ส่วนตัวเห็นว่า ผู้น าที่มีความเมตตา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีความละอายต่อบาปบุญคุณโทษ 
จะเป็นผู้น าที่จิตใจสูง ดังนั้น การพิจารณากฎหมายข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร ย่อมมีความรอบคอบ 
ไม่ใช้กฎหมายท ามาหากิน ที่เราเรียกว่า “การทุจริตเชิงนโยบาย” แน่นอน ผู้น าที่บริหารจิตใจให้มั่นคง
แน่วแน่  เห็นว่าผู้น าที่จิตใจนิ่งสงบนั้น จะไม่เอนเอียงไปมา มีความอดทน มีความขยันหมั่นเพียร จะมี
ความเที่ยงธรรมประกอบการพิจารณาตัดสินใจเสมอ และที่ส าคัญที่สุด จะเป็นผู้น าที่ใฝ่รู้ คิดดี ท าดี  
การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติ
ทั้งหลาย เห็นว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง ควรพิจารณาตัดสินท านโยบาย หรือ
โครงการสาธารณะใดๆ บนพ้ืนฐานแห่งผลประโยชน์ของประชาชนทุกคน ทุกหมู่บ้าน ด้วยความเท่า

                                                             
๔๔ สัมภาษณ์ นายรตัน์ ชมภูพาน, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕ สัมภาษณ ์นายบรรจง หาญธงชัย,ประธานสภาต าบลจมุพล, ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ (นิมติย์ ปณฑติเสวี) ป.ธ.๙, ดร, รองเจ้าคณะจังหวดัหนองคาย, ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๖ 
 

เทียมกัน  โดยให้ข้อสังเกตว่า “โครงการสาธารณะ” ต่างๆ หลายโครงการ ทาง อบต.จุมพล ไม่ค่อย
ปรึกษาหารือกับทางท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เท่าไหร่นัก เรียกสั้นๆ ผู้บริหารท้องถิ่น ควรใช้
สติปัญญาพิจารณาความเหมาะสมในการบังคับใช้และการเสนอข้อบัญญัติต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่
ถ้วน ครอบคลุม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม ให้สังเกตว่า “โครงการสาธารณะ” ต่างๆ 
หลายโครงการ ทาง อบต.จุมพล ไม่ค่อยปรึกษาหารือกับทางท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เท่าไหร่
นัก๔๗ 
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยหลักนิติธรรม บูรณาการกับ
ด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ควรส่งเสริมให้กระบวนการในการปฏิบัติตามกฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องดีงาม ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ศีล) 
รวมทั้งการไตร่ตรองด้วยความรอบครอบไม่ด าเนินการหรือบังคับใช้โดยขาดสติ (สมาธิ) และใช้
สติปัญญาพิจารณาความเหมาะสมในการบังคับใช้และการเสนอข้อบัญญัติต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่
ถ้วน ครอบคลุม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม (ปัญญา)  ๔๘ มีการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การออกกฎ ระเบียบขององค์กร ฯ ควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมศีลธรรมอันดีงามของบุคลากรในองค์กร
และประชาชน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรและกิจกรรมสาธารณะ 
(ศีล) มีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ควรให้บุคลากรและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้เกิดความรอบคอบก่อนถูกน าไปบังคับใช้  (สมาธิ) มีการระดม
สมองจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้น าชุม พระสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้าน เป็น
ต้น ก่อนการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ  และนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกับสภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรและชุมชน (ปัญญา) ๔๙ การออกกฎหมาย ข้อบังคับใดๆ ควร
เป็นไปเพ่ือส่งเสริมศีลธรรมอันดีงาม และไม่ขัดกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ศีล) การก าหนดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ควรให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรอง
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบก่อนถูกน าไปบังคับใช้ (สมาธิ) การบังคับใช้กฎหมาย ควรพิจารณาให้รอบ
ครอบและต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  (ปัญญา) ๕๐ ควรมีการส่งเสริมให้
กระบวนการในการปฏิบัติตามกฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ดีงาม ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ศีล) รวมทั้งการไตร่ตรองด้วยความรอบครอบไม่
ด าเนินการหรือบังคับใช้โดยขาดสติ (สมาธิ) และใช้สติปัญญาพิจารณาความเหมาะสมในการบังคับใช้
และการเสนอข้อบัญญัติต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ครอบคลุม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
สังคมโดยรวม (ปัญญา) ๕๑ ได้ยินหลายคนบอกว่า “ความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงในโลก” เห็นว่าผู้ที่มี
ทัศนะแบบนี้อาจยังไม่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติในไตรสิกขา ไม่ต้องปฏิบัติถึง ๓ ข้อหรอก เพียงมีศีลอย่าง
                                                             

๔๗ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  ศรีพนม, ก านันต าบลจมุพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.จ.), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี, รอง ผอ.ส านักวิชาการ มจร.ขอนแก่น, ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๐ สัมภาษณ์ ดร.ภณัฑิลา น้อยเจรญิ, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๘  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร , สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 
 

เดียวก็สามารถท าสังคมให้ดีขึ้นได้ การออกกฎกติกาต่างๆ จะต้องมีหลักศีลธรรมแทรกไว้เสมอ (ศีล) 
และเมื่อมีการบังคับใช้จะต้องสติก ากับทุกครั้ง (สมาธิ) และที่ส าคัญต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
ด้วยเช่นกัน (ปัญญา) ๕๒ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักนิติธรรม 
บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ในการแก้ปัญหาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล จุมพล จะ
ด าเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับขององค์เป็นส าคัญ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่าง
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้การแก้ปัญหาถูกประเด็น ควรการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับแต่อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารจะไม่มี  ๕๓  ในการพิจารณากฎหมาย ข้อบังคับ
ขององค์กร จะต้องมีความรอบครอบถี่ถ้วน ไม่ด าเนินการหรือบั งคับใช้ โดยขาดสติ  ได้แก่ 
ความสามารถ เข้มแข็ง และมั่นคงของจิต เช่น ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ขยันขันแข็ง มีความอดทน ควบคุม
ตัวเองได้ แน่วแน่ และสงบ ในฐานะเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อบังคับ 
งบประมาณ หรือโครงการต่างๆ ดังนั้นผู้เป็นประธานสภาจะต้องบริหารจิตใจให้มั่นคง ไม่เอนเอียงไป
ตามกระแสต่างๆ นอกจากนี้จะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อเพ่ือนสมาชิกสภาในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น การพิจารณาตัดสินใจใดๆ จะต้องค านึงถึงความยุติธรรม ความถูกต้อง และความรวดเร็ว 
โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อันเป็นตัวแทนโดยตรงของ
ประชาชน จะต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาของการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพ่ือจะ
ได้น าเอาปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนมาอภิปราย ถ่ายทอดต่อที่ประชุมของ
สมาชิกสภาได้ตรงตามเป็นจริง  การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่
บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติทั้งหลาย เช่นก่อนท านโยบายสาธารณะ จะมีการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือทราบความต้องการของประชาชน จากนั้นก็น าไปสู่การเปิดประชุมประชาคมต าบล โดย
คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านๆละ ๑๐ คน รวม ๒๖๐ คน จากทั้งหมด ๒๖ หมู่บ้าน และในการจัดสรร
งบประมาณจะกระจายจ านวนเงินเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน การคิด พิจารณา วินิจฉัย ด้วยวิจารณญาณ 
ไม่ถูกความอยาก ผลประโยชน์ และความเกลียดชัง ครอบง าบัญชา การประชุมสภา บางครั้งก็มี
ปัญหาอยู่บ้าง เพราะสมาชิกสภาต่างก็อ้างเป็นตัวแทนโดยตรงของประชาชน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าว  
คือให้โอกาสสมาชิกทุกคนได้แสดงความเห็นคิดอย่างเสมอภาคกัน และเมื่อได้ฟังข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกสภาแล้ว ก็จะน ามาปรึกษาหารือกันด้วยเหตุด้วยผล และน าไปสู่การพิจารณาตัดสินใจ   การ

                                                             
๕๒ สัมภาษณ์ พระราเชน วิสารโท ผศ.,ดร., รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายรตัน์ ชมภูพาน, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

 



๑๓๘ 
 

รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ รู้จักวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มีเทคนิคการบริหารงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย จะเน้นเรื่องความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของประชาชนทั้งในฐานะผู้มารับบริการและใน
ฐานะผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์กรท้องถิ่น ๕๔ การแก้ปัญหาบุคลากรภายใน
องค์กร ควรพิจารณาใช้หลักเมตตาธรรมคู่กันกับหลักนิติธรรม คือให้โอกาส ปรับปรุง แก้ไขในเบื้องต้น 
และด าเนินการตามระเบียบขององค์กรอย่างเข้มข้นในที่สุด  มีการฝึกอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบังคับขององค์กรและระเบียบปฏิบัติของทางราชการทั่วไป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ข้อบังคับ อันจะสร้างภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงของจิต เวลาต้องเผชิญกับการท าหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย จะได้สามารถปรับการท างานได้ง่ายขึ้น ควบคุมตัวเองได้  มีความเข้มแข็งและอดทน  มี
การน าข้อมูลข่าวสารทางราชการไปสู่ประชาชน โดยผ่าน ๔ ช่องทาง คือ ๑.แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.  ๒. แจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นวิทยุของ อบต.จุมพลเอง 
(แต่ปัจจุบันได้ถูกยุบแล้วตามค าสั่งของ คสช.) ๓. ติดประกาศ และ ๔.ลงประกาศในเว็บไซด์ของ อบต.
จุมพล ซึ่งวิธีการทั้ง ๔ ช่องทางนี้ จะท าให้ประชาชนทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงกัน  
การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติ
ทั้งหลาย โดยก่อนท านโยบายสาธารณะ จะมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือทราบความต้องการ
ของประชาชน จากนั้นก็น าไปสู่การเปิดประชุมประชาคมต าบล โดยคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านๆละ ๑๐ 
คน รวม ๒๖๐ คน จากท้ังหมด ๒๖ หมู่บ้าน และในการจัดสรรงบประมาณจะกระจายจ านวนเงินเท่า
เทียมกันทุกหมู่บ้าน๕๕ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักนิติ
ธรรม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ด้วยการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง
เป็นจริง  โดยการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างบุคคล หากผู้ใหญ่บ้านแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว ก็จะส่งมาที่
เทศบาล และเทศบาลก็จะรายงานอ าเภอ เพ่ือประสานงานตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาความจริง 
เช่น กรณี ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นของลานมันส าปะหลัง หรือกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเลี้ยงหมู เป็นต้น 
เหตุผลที่ต้องรายงานให้อ าเภอทราบ เพราะล าพังเทศบาลหน่วยงานเดียวก็อาจไม่ได้รับความเชื่อมั่น
จากคู่พิพาท จึงจ าเป็นต้องประสานกับอ าเภอ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการการแก้ปัญหา  
รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ โดยเทศบาลเฝ้าไร่ จะตั้งทีมป้องกันสาธารณภัย เพ่ือออกตรวจตรา 
สอดส่องดูแลเยาวชนในพ้ืนที่เป็นระยะ โดยกระบวนการมีเป้าหมายเพ่ือป้องปราม มีการสอบถาม 
หรือขอตรวจปัสสาวะ หากตรวจพบสารสีม่วงก็จะส่งป้องกันอ าเภอและน าตัวไปบ าบัดฟ้ืนฟู ยังไม่
ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีทันที ส่วนผู้ขายก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพราะ
เทศบาลไม่อ านาจหน้าที่โดยตรงในส่วนนี้ กล่าวโดยสรุปก็คือ เทศบาลใช้หลักเมตตาธรรมคู่กับกับหลัก
                                                             

๕๔ สัมภาษณ์ นายบรรจง หาญธงชัย, ประธานสภาต าบลจมุพล, ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ์ พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ่มสุด, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 
 

นิติธรรมในแก้ปัญหานี้๕๖ โดยเฉพาะการพิจารณากฎหมาย ข้อบังคับขององค์กร จะต้องมีความรอบ
ครอบถี่ถ้วน ไม่ด าเนินการหรือบังคับใช้โดยขาดสติ ในฐานะเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  จะต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ งบประมาณ หรือโครงการต่างๆ ดังนั้นผู้เป็นประธานสภาจะต้องบริหารจิตใจให้
มั่นคง ไม่เอนเอียงไปตามกระแสต่างๆ นอกจากนี้จะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อเพ่ือนสมาชิกสภาใน
การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การพิจารณาตัดสินใจใดๆ จะต้องค านึงถึงความยุติธรรม ความ
ถูกต้อง และความรวดเร็ว ในการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่
บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติทั้งหลาย ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทของประชาชนในชุมชน ทาง
สมาชิกภาเทศบาล (ส.ท.) ทุกคนจะน าไปปฏิบัติอย่างเดียวกันคือ การเชิญคู่กรณีมาพูดคุย และปรับ
ความเข้าใจกันก่อนในเบื้องต้น ซึ่งกรณีที่ไม่ร้ายแรงก็สามารถไกล่เกลี่ยกันได้  การปรับขึ้นเงินเดือน 
ควรใช้ระบบหมุนเวียนกัน เช่น นาย ก. ได้รับการปรับเงินเดือนเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ก็ไม่ควรได้รับ
พิจารณาอีก และควรกระจายไปให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืน ไม่ถูกความอยาก ผลประโยชน์ และความเกลียด
ชัง ครอบง าบัญชา การประชุมสภา บางครั้งก็มีปัญหาอยู่บ้าง เพราะสมาชิกสภาต่างก็อ้างเป็นตัวแทน
โดยตรงของประชาชน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าว  คือให้โอกาสสมาชิกทุกคนได้แสดงความเห็นคิดอย่าง
เสมอภาคกัน และเมื่อได้ฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาแล้ว ก็จะน ามาปรึกษาหารือกันด้วยเหตุด้วย
ผล และน าไปสู่การพิจารณาตัดสินใจ๕๗โดยส่วนตัวเห็นว่า ผู้น าที่มีความเมตตา มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน และมีความละอายต่อบาปบุญคุณโทษ จะเป็นผู้น าที่จิตใจสูง ดังนั้น การพิจารณากฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร ย่อมมีความรอบคอบ ไม่ใช้กฎหมายท ามาหากิน ที่เราเรียกว่า “การทุจริต
เชิงนโยบาย” แน่นอน ผู้น าที่บริหารจิตใจให้มั่นคงแน่วแน่  เห็นว่าผู้น าที่จิตใจนิ่งสงบนั้น จะไม่เอน
เอียงไปมา มีความอดทน มีความขยันหมั่นเพียร จะมีความเที่ยงธรรมประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
เสมอ และท่ีส าคัญที่สุด จะเป็นผู้น าที่ใฝ่รู้ คิดดี ท าดี ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติท้ังหลาย เห็น
ว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง ควรพิจารณาตัดสินท านโยบาย หรือโครงการสาธารณะ
ใดๆ บนพ้ืนฐานแห่งผลประโยชน์ของประชาชนทุกคน ทุกหมู่บ้าน ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่ถูกความ
อยาก ผลประโยชน์ และความเกลียดชัง ครอบง าบัญชาเห็นว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ควรใช้สติปัญญา
พิจารณาความเหมาะสมในการบังคับใช้และการเสนอข้อบัญญัติต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน 
ครอบคลุม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม๕๘ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักนิติ
ธรรม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ของเทศบาลเมืองหนองคาย มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

                                                             
๕๖ สัมภาษณ ์นายบรรจง เกตุพันธ,์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายอะเดช บางโท, ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่,๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายค าสอน จ ากอง, ก านันต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

 



๑๔๐ 
 

ปฏิบัติธรรมตามวัดในชุมชนใกล้บ้าน ตามความสะดวกของแต่ละคน เพ่ือให้บุคลากรได้ขัดเกลาจิตใจ
ให้มีเมตตา ความละอาย ความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจมีความ
โปร่งใส มีความยุติธรรมเทศบาลมอบมีการมอบหมายให้ “ส านักการศึกษา” จัดอบรมนักเรียนใน
สังกัดเทศบาล (ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป) ให้เป็นคนดี ห่างไกลยาเสพติด โดยจัดปีละ ๒ครั้ง 
โดยได้เชิญต ารวจ ตชด. เป็นวิทยากรให้การอบรม ส่วนงบประมาณสนับสนุนมาจาก  ๒ ส่วน คือ
งบประมาณที่เทศบาลจัดสรร และงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมกรมปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากจัดอบรมเด็กนักเรียนแล้ว ในกรณีเกิดปัญหาเยาวชนเสพยา ก็จะน าตัวเข้าสู่การ
บ าบัด โดยถือว่าเป็นผู้ป่วย ไม่ได้น าส่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีแต่อย่างใด เทศบาลได้นิมนต์พระสงฆ ์มา
บรรยายธรรมะบันเทิงให้กับบุคลากรภายในเทศบาลฟัง เป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจให้สดชื่น ผ่อน
คลาย ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลโดยอ้อมต่อการกระบวนการตัดสินใจในการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การบริหารภายในเทศบาล ผู้บริหารจะฟังความคิดเห็นของหัวหน้า
ส่วนงานต่างๆ ที่ได้เสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ และในการ
ประชุมพิจารณาในเรื่องใดๆ จะถือเอาเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมเป็นมติสิ้นสุด การน าแผ่นที่ภาษีมาใช้
ในการค านวณเก็บภาษี เป็นการน าความรู้ทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น๕๙ 

 ๔.๒.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยความรับผิดชอบ บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ 
 
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความ
รับผิดชอบ บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ โดยให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเท่าเทียม (ศีล) ขณะเดียวกันผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นจะต้องพัฒนาท้องถิ่นมากว่าการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน (สมาธิ) และสิ่งที่ส าคัญผู้บริหารสมาชิกท้องถิ่นจะต้องทุ่มเทสติปัญญา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ (ปัญญา) ๖๐ โดยต้องกระตุ้น
ต่อมจิตส านึกและค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน (ศีล) ให้ตะหนักในภาระหน้าที่ว่าการเข้ามาเป็น
ตัวแทนของประชาชน จะต้องบริหารงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญงอกงาม ไม่ใช่เข้ามาเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน (สมาธิ) และสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นก็คือ 
จะต้องมีจิตสาธารณะและมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชนเสมอ (ปัญญา) ๖๑ 

                                                             
๕๙ สัมภาษณ์ นายจริัฏฐ์ พวงทอง, ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ (นิมติย์ ปณฑติเสวี) ป.ธ.๙, ดร, รองเจ้าคณะจังหวดัหนองคาย, ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๑ สัมภาษณ์ พระราเชน วิสารโท ผศ.,ดร., รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 
 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความ
รับผิดชอบ บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ควรมีการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่จะต้อง
ขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเสมอภาค ไม่เลือกว่าเป็นพวกเขาพวกเรา แต่ต้อง
พัฒนาให้ทุกคนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม (ศีล) นอกจากนั้นการด าเนินงานของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักว่าตนคือผู้ที่ประชาชนเลือกเข้ามา เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญงอกงาม ไม่เลือกเข้ามาเพ่ือกอบโกยผลประโยชน์ ต้องมีสติ สมาธิ การพัฒนา
ท้องถิ่นมากว่าการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน (สมาธิ) และสิ่งที่ส าคัญการพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอุทิศก าลังความสามารถ สติปัญญาที่ตนมีอยู่ให้กับการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ (ปัญญา)  ๖๒ ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
อย่างทั่วถึง โดยไม่กีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (ศีล)  เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรฯ และชุมชน
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชน 
(สมาธิ) องค์กรควรส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปิดรับข้อมูลจาก
ประชาชนเพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและด าเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  
(ปัญญา) ๖๓  

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความ
รับผิดชอบ บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ควรมีการ
แก้ปัญหาบุคลากรภายในองค์กร ควรพิจารณาใช้หลักเมตตาธรรมคู่กันกับหลักนิติธรรม คือให้โอกาส 
ปรับปรุง แก้ไขในเบื้องต้น และด าเนินการตามระเบียบขององค์กรอย่างเข้มข้นในที่สุด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจุมพล ได้จัดงบประมาณในการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 
๒ หมื่นบาททุกวันสงกรานต์ของปี จะมีการฝึกอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับขององค์กรและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการทั่วไป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายข้อบังคับ อันจะสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงของจิต เวลาต้องเผชิญกับการท าหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จะได้
สามารถปรับการท างานได้ง่ายขึ้น ควบคุมตัวเองได้  มีความเข้มแข็งและอดทน มีการน าบุคลากรของ
องค์กร ไปรับการอบรมเสริมความรู้และทักษะในหน่วยงานอ่ืนบ้าง จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
บ้าง ก็จะลดความเบื่อหน่าย ให้ความผ่อนคลาย เพ่ิมสุขภาพจิตให้บุคลากรได้มากขึ้น  ผู้บริหารของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จะร่วมกันตักบาตรทุกวันพระ และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ๙ วัน 
ตลอดพรรษา มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่วัดยอดแก้ว ซึ่งวัด
สายปฏิบัติโดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ได้เข้าปฏิบัติธรรมในโครงการนี้ด้วย 
                                                             

๖๒ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๓ สัมภาษณ์ ดร.นเิทศ  สนั่นนาร,ี รอง ผอ.ส านักวิชาการ มจร.ขอนแก่น, ๑๐  ตลุาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าข้อมูลข่าวสารทางราชการไปสู่ประชาชน โดยผ่าน ๔ ช่องทาง คือ 
๑.แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๒. แจ้งข้อมูล
ข่าวสารทางวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นวิทยุของ องค์การบริหารส่วนต าบลเอง (แต่ปัจจุบันได้ถูกยุบแล้วตาม
ค าสั่งของ คสช.) ๓. ติดประกาศ และ ๔.ลงประกาศในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล 
การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติ
ทั้งหลาย โดยส านักปลัด ในฐานะเป็นผู้หน่วยงานรับผิดชอบงานปฏิบัติการทั้งหมดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจุมพล เพ่ือสนองงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ดังนั้น การท างานด้านเอกสารต้องมี
ความรอบคอบและซื่อตรง สนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์และอดทน และการให้บริการแก่
ประชาชนทุกระดับให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพ่ือสนองงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ดังนั้น 
การท างานด้านเอกสารต้องมีความรอบคอบและซื่อตรง สนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์และ
อดทน และการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีวิธีการ
แก้ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล คือ เบื้องต้นด้วยการให้ความรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือเด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้าง
จิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมด้วยกัน มีเทคนิคการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
คือสร้างบรรยากาศในการท างาน ได้แก่ การแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม  สถานที่ท างานต้องสะอาด 
และการท างานเป็นทีม  ๖๔ ตามทฤษฎี การท างานที่จะบรรลุเป้าหมาย จะต้องประสานงานกันทั้งฝ่าย
ท้องที่คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายภูมิภาค คือทางอ าเภอ และฝ่ายท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ในทัศนะส่วนตัวเห็นว่า การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
พอสมควร แต่เวลาด าเนินนโยบายผิดพลาด ไม่ค่อยเห็นออกมาแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษ
ประชาชนแต่อย่างใด ยังให้ความส าคัญของหลักหิริโอตตัปปะเบาบางไปหน่อย  เท่าที่ติดตามการ
ท างาน ในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบ เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล มีศักยภาพภาพในการท างาน
ค่อนข้างสูง มีประสิทธิภาพค่อนข้างเป็นที่พอใจ แต่เรื่องความรับผิดชอบในฐานะเป็นองค์กรท้องถิ่นที่
มีต่อประชาชนยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่านี้ เห็นว่า ผู้น าท้องถิ่น ควรบริหารโครงการสาธารณะ
อย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียง และเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การด าเนินการโครงการสาธารณะ ควรที่จะกล้าหาญออกมาขอโทษและยอมรับผิด พร้อมทั้งน า
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป เมื่อมีความผิดพลาด ไม่ค่อยเห็นผู้บริหารออกแสดง
ความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานท้องถิ่นมากนัก ผู้น าท้องถิ่น ควรบริหารโครงการสาธารณะอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา ไม่
เอนเอียง และเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการโครงการสาธารณะ 
ควรที่จะกล้าหาญออกมาขอโทษและยอมรับผิด พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

                                                             
๖๔ สัมภาษณ์ พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ่มสุด, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๓ 
 

ต่อไป ผู้บริหารออกแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานท้องถิ่นมากนัก๖๕ ในฐานะเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  ต้อง
ประชุมร่วมกับเหล่าสมาชิกสภาเป็นจ านวนมาก ต่างคนต่างความคิด ที่ส าคัญสมาชิกสภาทุกคนล้วน
เป็นตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชน ดังนั้น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของประธานสภา ก็คือ ความ
ละเอียด ใจกว้าง และใจเย็น พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการประชุมให้ราบรื่นและส าเร็จด้วยดีได้ น าสมาชิกสภาและบุคลากรของ
องค์กร ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่บ้าง ก็จะลดความเบื่อหน่าย ให้ความผ่อนคลาย เพ่ิ ม
สุขภาพจิตให้บุคลากรได้มากขึ้น ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จะร่วมกันตักบาตรทุก
วันพระ และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ๙ วัน ตลอดพรรษา ในส่วนงานรับผิดชอบของฝ่ายสภา การ
ถ่ายทอดและให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และขององค์กรเอง จะแจ้งข้อมูลข่าวสารนั้นผ่านทาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน เพ่ือจะได้กระจายข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้โดยตรง
และทั่วถึง มีการเข้าประชุมสัญจรร่วมกับผู้น าท้องที่ทุกครั้ง บางครั้งก็จะอธิบายในการใช้เงินทาง
ราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติราชการ และเพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกมองว่า มีอคติในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการสาธารณะต่างๆ โดยก่อนพิจารณาท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ก็จะส่งแผนพัฒนาต าบลกระจายไปให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน เพ่ือให้มีส่วนร่วมคิดและร่วมพัฒนาท้องถิ่นด้วยกัน  มีโยนิโสมนสิการ คือมอง
เป็น คิดเป็น  รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัย โดยเมื่อมีการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จะพิจารณา คือรายได้ที่จัดเก็บจากภาษีต่างๆ จากปีท่ีผ่านมาและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล กับ
โครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านต่างๆเสนอมา จะต้องจัดท าโดยให้มีความสมดุลกัน รู้จักวิธีการที่จะน าไปสู่
เป้าหมาย จะเน้นเรื่องความรับผิดชอบ คือพร้อมกล่าวขอโทษเมื่อผิดพลาด และพร้อมเปิดใจรับค า
เสนอแนะจากผู้อื่น เพ่ือน าไปปรุงปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้น  ๖๖ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความ
รับผิดชอบ บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ในด้านกตัญญูกตเวทีและการมีคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน 
เทศบาลได้ให้ความส าคัญ โดยทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะจัดให้มีงานรดน้ าขอพรผู้บริหาร
เทศบาลและผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล นอกจากนี้เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ 
เกษียณอายุงาน หรือการย้ายที่ท างานใหม่ ก็จะจัดให้มีการแสดงมุทิตาจิตทุกครั้ง เทศบาลโดยส านัก
การคลัง ได้จัดโครงการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้เชิญส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคลัง
เพ่ิมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากข้ึน มีการนิมนต์พระที่มีชื่อเสียง เช่น พระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต เป็นต้น มาบรรยายและอบรมธรรมะให้กับบุคลากรภายในเทศบาลบ้างเป็นบางปี ส่วนการ
                                                             

๖๕ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  ศรีพนม, ก านันต าบลจมุพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายบรรจง หาญธงชัย,ประธานสภาต าบลจมุพล, ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 
 

เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้น ให้เป็นความสะดวกของแต่ละคน เทศบาลได้กระจายข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ และข่าวสารของเทศบาลเองแก่ประชาชนในเทศบาล โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
สายตรงร้องทุกข์ทางเว็บไซด์ของเทศบาลเมืองหนองคาย  เสียงตามสาย  มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ และพร้อมแก้ไขในการท างานถ้าหากว่า
ผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล  การพิจารณาความดีความชอบ การ
ลงโทษ บุคลากรของเทศบาล จะยึดหลักกฎหมาย ระเบียบของององค์กรเป็นส าคัญ เน้นการท างาน
เป็นทีม มอบภาระหน้าที่ให้อย่างชัดเจน และจะมีการติดตามประเมินผลเสมอ สามารถน าความรู้ที่มี
อยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหา เทศบาลได้น าเอาระบบแผนที่ภาษี 
มาใช้การก าหนดพ้ืนที่ในการจัดเก็บภาษี ๖๗ องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล  มีการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าทุกปี  มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหน่วยงานอ่ืน 
ได้เข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ าทุกปี 
มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกปี เป็นทุนเรียนดีแต่ยากจน โดยประสานงานขอความร่วมมือให้
แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือก และส่งรายชื่อให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล เพ่ือพิจารณามอบ
ทุนการศึกษาต่อไป มีการสนับสนุน เพ่ือดูแลที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ยากจนไม่มีบ้าน หรือมีบ้านแต่ขาดเงินใน
การก่อสร้างต่อเติม มีโครงการปลูกป่าปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเข้าพรรษา และ ๑๒ สิงหาวันแม่แห่งชาติ มี
การปล่อยปลาสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี  และมีโครงการขุดลอกฝายน้ า และที่ส าคัญ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ได้อุทิศสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน จะเห็นได้จากรางวัลการบริหารที่ดี ที่ได้รับถึง ๓ สมัย โดยใช้หลักความ
ไว้วางใจในการบริหารงาน การบริหารงานที่มีหลักนิติธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม จะเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของความน่าเชื่อถือ และการไว้วางใจทั้งของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
และประชาชนทั่วไป๖๘ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความ
รับผิดชอบ บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ นั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การคิด การวางแผนและการตัดสินใจ (ศีล) ขณะที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การตรวจสอบการท างาน
ของผู้บริหาร เป็นต้น ก็ตรงด ารงความเป็นกลาง ไม่จ้องจับผิด แต่เป็นการตรวจสอบเพ่ือพัฒนาองค์กร
ร่วมกัน (สมาธิ) กระบวนการตรวจสอบ ก็ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ (ปัญญา) ๖๙ ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนทุกระดับ ให้มีโอกาสในกระบวนการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท.อย่างเสมอภาคกัน (ศีล) ขณะเดียวกันผู้ที่ท าการตรวจสอบก็ต้อง
ยึดหลักของความเป็นจริง ไม่เอนอิงตามความชอบของตนหรือฝักใฝ่ฝ่ายใด ท าให้เกิดการจ้องจับผิด

                                                             
๖๗ สัมภาษณ์ นายจริัฏฐ์ พวงทอง, ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายรัตน์ ชมภูพาน, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๙ สัมภาษณ์ ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๘  ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 
 

โดยไม่ค านึงถึงหลักของความชอบธรรม (สมาธิ) รวมทั้งการด าเนินการการตรวจสอบต้องเป็นไปโดย
หลักของความถูกต้องตามความเป็นจริงพิจารณาไตรตรองถึงความคุ้มค่าการได้ประโยชน์ และเสีย
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก (ปัญญา) ๗๐ อาทิ เมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา ได้มี
การน าข้อมูลข่าวสารทางราชการไปสู่ประชาชน โดยผ่านตู้ร้องทุกข์ เว็บไซด์ของเทศบาล เฟสบุ๊ค 
และไลน์ทั้งของเทศบาลและของส่วนบุคคล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้ถึงประชาชนมากที่สุด 
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือเว็บไซด์ของเทศบาลยังมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะเทศบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี ต้องไปว่าจ้างบุคคลภายนอกมาเขียนให้ เวลามีปัญหาก็ประสบความล าบากเหมือนกัน 
วิธีการแก้ไขในอนาคตคือการส่งบุคลากรเข้าอบรมเขียนเว็บไซด์  มีการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หรือของเทศบาลเฝ้าไร่ ที่ใช้บ่อยมากที่สุดวิธีการหนึ่งก็คือ การขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงของแต่ละหมู่บ้าน  ส านักเทศบาล ในฐานะเป็นผู้หน่วยงาน
รับผิดชอบงานปฏิบัติการทั้งหมดของเทศบาล เพ่ือสนองงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ดังนั้น การ
ท างานด้านเอกสารต้องมีความรอบคอบและซื่อตรง สนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์และ
อดทน และการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นหัวใจหลักของ
เทศบาลเฝ้าไร่ เพ่ือสนองงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร จึงมีการท างานด้านเอกสารต้องมีความ
รอบคอบและซื่อตรง สนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์และอดทน และการให้บริการแก่
ประชาชนทุกระดับให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีวิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จ จะต้อง
สร้างทีมงาน และท างานเป็นทีม เพราะล าพังให้กองงานแต่ละกองท าก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
ดังนั้น หัวใจของการท างานของเทศบาลเฝ้าไร่คือ “สร้างทีมงาน และท างานเป็นทีม” ๗๑ ในส่วนของ
ทางเทศบาลเฝ้าไร่ มีการจัดงานเพ่ือแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรภายใน และผู้สูงอายุทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน 
แต่ก าหนดอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป เพราะหากก าหนดผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ผู้สูงอายุจะมีจ านวนเยอะมาก ทาง
เทศบาลไม่มีก าลังจัดเพียงพอ นอกจากนี้ กรณีผู้น าท้องที่ เกษียณอายุ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ทาง
เทศบาลก็จะจัดแสดงมุทิตาด้วยเช่นกัน มีโครงการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ไม่คนดูแล โดยเทศบาลตั้ง
งบประมาณไว้ ๒๐ ล้าน และให้การ สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ปีละครั้งๆ ละ ๓๐๐๐ บาท ในฐานะ
เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  ต้องประชุมร่วมกับเหล่าสมาชิกสภาเป็นจ านวนมาก ต่างคนต่างความคิด 
ที่ส าคัญสมาชิกสภาทุกคนล้วนเป็นตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชน ดังนั้น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ
ประธานสภา ก็คือ ความละเอียด ใจกว้าง และใจเย็น พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน มิฉะนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการประชุมให้ราบรื่นและส าเร็จด้วยดีได้  ไม่
บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติทั้งหลายมีการจัดการประชุมสัญจรร่วมกับผู้น าท้องที่ทุกครั้ง บางครั้ง
ก็จะอธิบายในการใช้เงินทางราชการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ เช่น โครงการขุดบ่อ

                                                             
๗๐ สัมภาษณ์ นายสุริยา พรหมโคตร, สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.จ.), ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายบรรจง เกตุพันธ,์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 
 

บาดาลเพ่ือการเกษตร  มีประชาชนอยากได้บ่อบาดาลใช้ส่วนตัวเป็นจ านวนมาก ก็จะไปอธิบายชี้แจง
ให้เข้าใจว่าไม่สามารถท าได้ หากจะขุดบ่อบาดาลจริงๆ ประชาชนทุกคนจะต้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และก่อนพิจารณาท าแผนพัฒนาของเทศบาล ทางเทศบาลเฝ้าไร่ก็จะส่งแผนพัฒนาต าบลกระจายไป
ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน เพ่ือให้มีส่วนร่วมคิดและร่วมพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่า
ผลประโยชน์น่าจะกระจายสู่ประชาชนทุกหมู่บ้านโดยเท่าเทียมกัน ในการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จะพิจารณา คือรายได้ที่จัดเก็บจากภาษีต่างๆ จากปีที่ผ่านมาและเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล กับโครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านต่างๆเสนอมา จะต้องจัดท าโดยให้มีความสมดุลกัน  และจะเน้น
เรื่องความเป็นครอบครัวเดียวกัน ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จะไม่แบ่งแยกเราเขา ดังนั้น การ
พูดคุย เจรจาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการท างานด้วยวิธีนี้๗๒  การบริหารในต าบลเฝ้าไร่ ทั้ง 
๑๗ หมู่บ้าน เป็นการท างาน ๓ ส่วน คือ ส่วนท้องที่จะท างานร่วมกับเทศบาลเฝ้าไร่และอ าเภอ จาก
ประสบการณ์ที่ท างานในฐานะก านันมานานจะเห็นว่า การมีความเมตตา เห็นออกเห็นใจคนอ่ืน จะท า
ให้คนอ่ืนเคารพเรา และเชื่อถือเรา จะท าให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ยากนัก ที่ส าคัญ การรักษา
ค าพูด รักษาค ามั่นสัญญา และรู้จักขอโทษ เป็นคุณลักษณะของผู้น าท้องถิ่น ทุกระดับ จะต้องมี  ผู้น า
ท้องถิ่น ควรบริหารโครงการสาธารณะอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียง และเมื่อมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการโครงการสาธารณะ ควรที่จะกล้าหาญ
ออกมาขอโทษและยอมรับผิด พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  รู้จักวิธีการที่
จะน าไปสู่เป้าหมาย จะเน้นการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ประชุมชาวบ้าน และลงพ้ืนที่ด้วยตัวเอง 
นอกจากนี้ ยังต้องประสานงานกับทางเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทางอ าเภอ เพ่ือให้การแก้ปัญหาส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี๗๓ 

 ๔.๒.๖ การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ 
 
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการมี
ส่วนร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ต้องให้ประชาชนมีโอกาสในกระบวนการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด (ศีล) ขณะเดียวกันผู้ที่ท าการตรวจสอบก็ต้องยึด
หลักของความเป็นจริง ไม่เอนอิงฝักใฝ่ฝ่ายใด จะต้องยึดความชอบธรรมเป็นส าคัญ (สมาธิ) และที่
ส าคัญที่สุดคือ “ปัญญา” ปัญญาไม่ใช่นามธรรม แต่คือรูปธรรมที่เกิดจากการตกผลึกของการร่วมกัน
คิด ดังนั้น การพิจารณาถึงความคุ้มค่า การได้ประโยชน์ และเสียผลประโยชน์ของส่วนรวม จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของปัญญานี้เอง (ปัญญา) ๗๔ ศีล๕ เป็นพื้นฐานที่ท าให้จิตเบาบาง จะท าให้จิตใจคนมุ่งไปสู่
                                                             

๗๒ สัมภาษณ์ นายอะเดช บางโท,ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายค าสอน จ ากอง, ก านันต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ (นิมติย์ ปณฑติเสวี) ป.ธ.๙, ดร, รองเจ้าคณะจังหวดัหนองคาย, ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 
 

การไม่ดูถูกคนอ่ืน ให้เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน (ศีล) เมื่อเข้ามาตรวจสอบ
การบริหารงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะยึดหลักความจริง หลักธรรมะคือความถูกต้อง 
ไม่จับผิด มีความเป็นมืออาชีพ (สมาธิ) และในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานนี้ 
จะต้องพิจารณาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด (ปัญญา) ๗๕ 
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการมี
ส่วนร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ในเรื่องของ คุณธรรมความดีต่างๆ เช่น มีเมตตา กรุณา 
กตัญญูกตเวที มีคาวระ มีหิริโอตตัปปะ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ได้ไปร่วมแสดงมุทิตาจิต 
ตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ได้จัดงบประมาณในการจัดกิจกรรมแสดง
มุทิตาจิตรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ ๒ หมื่นบาททุกวันสงกรานต์ของปี ในการแก้ปัญหาบุคลากร
ภายในองค์กร ควรพิจารณาใช้หลักเมตตาธรรมคู่กันกับหลักนิติธรรม คือ ให้โอกาส ปรับปรุง แก้ไข
ตัวเองในเบื้องต้น และด าเนินการตามระเบียบขององค์กรอย่างเข้มข้นในที่สุด ซึ่งกระบวนการ
แก้ปัญหาทั้งสองนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา กล่าวคือ ได้แก้ปัญหา
ให้กับตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ได้แก้ปัญหาให้กับองค์กร ในการควบคุมตัวเองได้ แน่วแน่ และสงบ มี
การฝึกอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับขององค์กรและระเบียบปฏิบัติของทางราชการทั่วไป 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายข้อบังคับ อันจะสร้างภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงของจิต เวลาต้อง
เผชิญกับการท าหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จะได้สามารถปรับการท างานได้ง่ายขึ้น ควบคุม
ตัวเองได้  มีความเข้มแข็งและอดทน ละสร้างความสดชื่น ร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลาย น าบุคลากรของ
องค์กร ไปรับการอบรมเสริมความรู้และทักษะในหน่วยงานอ่ืนบ้าง จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
บ้าง ก็จะลดความเบื่อหน่าย ให้ความผ่อนคลาย เพ่ิมสุขภาพจิตให้บุคลากรได้มากขึ้น  ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จะร่วมกันตักบาตรทุกวันพระ และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ๙ วัน 
ตลอดพรรษา องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการวิปัสสนา
กัมมัฏฐานแก่วัดยอดแก้ว ซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติ โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ได้
เข้าปฏิบัติธรรมในโครงการนี้ด้วย ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด 
ตลอดจนข้อมูลขา่วสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้น าข้อมูลข่าวสารทางราชการไปสู่ประชาชน 
โดยผ่าน ๔ ช่องทาง คือ ๑. แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๒. แจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นวิทยุของ องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพลเอง 
(แต่ปัจจุบันได้ถูกยุบแล้วตามค าสั่งของ คสช.)    ๓. ติดประกาศ และ ๔.ลงประกาศในเว็บไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ในการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่
บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติทั้งหลาย ส านักปลัด ในฐานะเป็นผู้หน่วยงานรับผิดชอบงาน
ปฏิบัติการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล เพ่ือสนองงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร 
ดังนั้น การท างานด้านเอกสารต้องมีความรอบคอบและซื่อตรง สนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความ
ซื่อสัตย์และอดทน และการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  มีการ 
                                                             

๗๕ สัมภาษณ์ พระราเชน วิสารโท ผศ., ดร., รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 



๑๔๘ 
 

พิจารณา วินิจฉัย ด้วยวิจารณญาณ ไม่ถูกความอยาก ผลประโยชน์ และความเกลียดชัง ครอบง า
บัญชา สามารถมองเป็น คิดเป็น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัย วิธีการในการแก้ปัญหา
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล คือ เบื้องต้นด้วยการให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือเด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาด้วยกัน มีการสร้างบรรยากาศในการท างาน ได้แก่ การแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม  
สถานที่ท างานต้องสะอาด และการท างานเป็นทีม มีความสามารถคัด จัดประมวลความรู้ และ
สร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหา รู้
แจ้งความจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทันธรรมดาของชีวิต สามารถแก้ปัญหาชีวิต ขจัดทุกข์ในจิตใจของ
ตนได้ หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น หลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก๗๖ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการมี
ส่วนร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ในเรื่องของ สมาธิ อันเป็นความสามารถ เข้มแข็ง และ
มั่นคงของจิต เช่น ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ขยันขันแข็ง มีความอดทน ควบคุมตัวเองได้ แน่วแน่ และสงบ  ใน
ประเด็นนี้ เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ยังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากนัก ขณะเดียวกันผู้ที่ท าการตรวจสอบ โดยเฉพาะประชาชน
ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมการเมืองว่าด้วยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับตัวแทนของตนเอง  สุขภาพจิต ไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่าร้อน เป็นต้น สด
ชื่น ร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลาย โครงการการรักษาศีล โดยเฉพาะศีล ๕  สามารถท าให้จิตใจสดชื่น เบิก
บาน ไม่ขุ่นมัวได้ แต่เท่าที่สังเกต โครงการนี้ยังเข้าไปในหมู่บ้านไม่มากนัก จึงเสนอว่า ทั้งฝ่ายท้องถิ่น 
ท้องที่ และคณะสงฆ์ควรท างานประสานกันให้มากกว่านี้ ส่วน ปัญญา อันเป็นหลักการพัฒนา การ
รับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติ
ทั้งหลาย ผู้น าท้องถิ่น ควรบริหารโครงการสาธารณะอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียง และ
เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการโครงการสาธารณะ ควรที่จะกล้า
หาญออกมาขอโทษและยอมรับผิด พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ให้
ข้อสังเกตว่า โครงการสาธารณะ ที่ อบต.จุมพล ด าเนินการ เมื่อมีความผิดพลาด ไม่ค่อยเห็นผู้บริหาร
ออกแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานของหน่วยงานท้องถิ่นมากนัก มีวิจารณญาณ  ไม่ถูกความอยาก ผลประโยชน์ และความเกลียด
ชัง ครอบง าบัญชา ผู้น าท้องถิ่น ควรบริหารโครงการสาธารณะอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา ไม่เอน
เอียง และเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการโครงการสาธารณะ 
                                                             

๗๖ สัมภาษณ์ พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ่มสุด, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๔๙ 
 

ควรที่จะกล้าหาญออกมาขอโทษและยอมรับผิด พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป และผู้น าท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน เพราะ
นโยบายหรือโครงการสาธารณะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกคน ทุกหมู่บ้าน ดังนั้นงานจะส าเร็จตาม
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ต้องอาศัยความร่วมมือสอดประสานจากหลายๆ ส่วน
งานด้วยกัน  ดังนั้น ในทัศนะส่วนตัวเห็นว่า การบริหารงานเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย คือ ควรท างานเป็น
ทีม ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการกระบวนการท างานตั้ งแต่ต้นจนถึงกระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจ๗๗  ได้มีการน าเอาคุณธรรมเรื่องคารวะ คือความอ่อนน้อมถ่อมตนมาประยุกต์ใช้ในการ
พิจารณากฎหมาย ข้อบังคับขององค์กร  โดยให้โอกาสแก่สมาชิกได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ในฐานะเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  ต้อง
ประชุมร่วมกับเหล่าสมาชิกสภาเป็นจ านวนมาก ต่างคนต่างความคิด ที่ส าคัญสมาชิกสภาทุกคนล้วน
เป็นตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชน ดังนั้น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของประธานสภา ก็คือ ความ
ละเอียด ใจกว้าง และใจเย็น พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการประชุมให้ราบรื่นและส าเร็จด้วยดีได้ ไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่า
ร้อน เป็นต้น สดชื่น ร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลาย มีการน าสมาชิกสภาและบุคลากรขององค์กร ไปทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่บ้าง ก็จะลดความเบื่อหน่าย ให้ความผ่อนคลาย เพ่ิมสุขภาพจิตให้บุคลากร
ได้มากขึ้น ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จะร่วมกันตักบาตรทุกวันพระ และร่วมฟัง
พระธรรมเทศนา ๙ วัน ตลอดพรรษา ได้เข้าปฏิบัติธรรมในโครงการนี้ด้วย ได้น าข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการไปสู่ประชาชน โดยผ่าน ๔ ช่องทาง คือ ๑.แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมา
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒. แจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นวิทยุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจุมพลเอง (แต่ปัจจุบันได้ถูกยุบแล้วตามค าสั่งของ คสช.) ๓. ติดประกาศ และ ๔.ลงประกาศ
ในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล  มีการประชุมสภา บางครั้งก็มีปัญหาอยู่บ้าง เพราะ
สมาชิกสภาต่างก็อ้างเป็นตัวแทนโดยตรงของประชาชน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าว  คือให้โอกาส
สมาชิกทุกคนได้แสดงความเห็นคิดอย่างเสมอภาคกัน และเมื่อได้ฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาแล้ว 
ก็จะน ามาปรึกษาหารือกันด้วยเหตุด้วยผล และน าไปสู่การพิจารณาตัดสินใจ เน้นเรื่องความเป็น
ครอบครัวเดียวกัน ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จะไม่แบ่งแยกเราเขา ดังนั้น การพูดคุย เจรจาจึง
เป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการท างานด้วยวิธีนี้  และมีความสามารถคัด จัดประมวลความรู้ และ
สร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล คือ เบื้องต้นด้วยการให้ความรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร

                                                             
๗๗ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  ศรีพนม, ก านันต าบลจมุพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

 



๑๕๐ 
 

ส่วนต าบลและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือเด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยกัน๗๘ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการมี
ส่วนร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓ ในเรื่องของเทศบาลเมืองหนองคาย ในเรื่องของคุณธรรม
ความดีต่างๆ เป็นเรื่องที่เทศบาลให้ความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากฎกติกาขององค์กร โดยเฉพาะการสร้าง
ขวัญก าลังใจและความสามัคคีของบุคลากร ดังนั้น เพ่ือแสดงถึงความมีความกตัญญูกตเวที และมี
ความเคารพนับถือกันระหว่างเพ่ือนร่วมกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกปีในเทศกาลสงกรานต์ทางเทศบาลก็
จะจัดให้มีงานรดน้ าขอพรผู้บริหารเทศบาลและผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล นอกจากนี้เมื่อ
มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุงาน หรือการย้ายที่ท างานใหม่ ก็จะจัดให้มีการแสดงมุทิตา
จิตทุกครั้ง เทศบาลโดยส านักการคลัง ได้จัดโครงการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยได้เชิญส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้  ทั้งนี้ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคลังเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น  มีการส่งเสริม
สุขภาพจิตของบุคลากร ให้เกิดความผ่อนคลาย สดชื่น และสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน 
เช่น การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล และการจัดให้ทุกส่วนงานได้พบปะพูดคุยกันทุกๆ 
กลางเดือน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เช่น เทศกาลออกพรรษา ๒๕๕๙ ได้
จัดให้มีการประกวดปราสาทผึ้งด้วยการแทงหยวก ปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละชุมชนก็จะได้ร่วมมือกัน
จัดท าและถือโอกาสได้ถ่ายทอดศิลปะท้องถิ่นนี้ให้กับเยาวชนในชุมชนตัวเองอีกด้วย  การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเทศบาล จะมีทั้งการท าประชาพิจารณ์ การติดตั้งตู้ร้องทุกข์ และการลง
พ้ืนที่พบปะกับประชาชนโดยตรง โดยมีเป้าหมายที่เน้นเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมคิด ร่วม
ท า โดยส่วนตัวของนายกเทศมนตรี จะเน้นการท างานเป็นทีม มองผู้ใต้บังคับเป็น “เพ่ือนร่วมงาน” 
มากกว่าเป็น “ลูกน้อง” การสร้างความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา จะท าให้การท างานเป็นไปตาม
ธรรมชาติและผ่อนคลาย รู้เท่าทันธรรมดาของชีวิต สามารถแก้ปัญหาชีวิต ขจัดทุกข์ในจิตใจของตนได้ 
หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น หลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก เทศบาลมีการส่งเสริมกิจกรรม
การรักษาศีล ท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามความสะดวกของ
แต่ละคน๗๙ 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการมี
ส่วนร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓  ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรควรด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม และไม่สร้างความเสียหายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน  (ศีล)  นโยบายและการ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ขององค์กรจะต้องเป็นไปเพ่ือสันติสุขของสังคม ผ่านกระบวนการประชาคม 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้และรับผิดชอบการด าเนินงานของท้องถิ่น (สมาธิ) องค์กรต้องมีพร้อมใน
การตอบค าถามต่อข้อสงสัย จากบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการด าเนินการขององค์กร พร้อม
                                                             

๗๘ สัมภาษณ์ นายบรรจง หาญธงชัย,ประธานสภาต าบลจมุพล, ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายก าภล เมืองโคตร, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 
 

รับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลการกระท านั้น ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างองค์กร
และชุมชน (ปัญญา)  ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น จะต้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกระดับ
โดยเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง (ศีล) ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น จะต้องมีสติ คือความ
ระลึกเสมอว่า ประชาชนเลือกเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม (สมาธิ)  
ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น จะต้องอุทิศก าลังสติปัญญา เพ่ือแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
(ปัญญา) ๘๐ ควรส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานของ อปท.ว่ า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเสมอภาค 
ไม่เลือกว่าเป็นพวกเขาพวกเรา แต่ต้องพัฒนาให้ทุกคนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม (ศีล) 
นอกจากนั้นการด าเนินงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตระหนักว่าตน คือ ผู้ที่
ประชาชนเลือกเข้ามา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญงอกงาม ไม่เลือกเข้ามาเพ่ือกอบโกย
ผลประโยชน์ ต้องมีสติ สมาธิ การพัฒนาท้องถิ่นมากว่าการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน (สมาธิ) และ
สิ่งที่ส าคัญการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอุทิศก าลังความสามารถ 
สติปัญญาที่ตนมีอยู่ให้กับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
(ปัญญา) ๘๑ และควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างเสริมความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน ระหว่าง 
ภาครัฐ และภาค ประชาชน ให้สามารถ สร้างการท างานร่วมกันด้วยการประพฤติดี ปฏิบัติ ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ ก็จะสามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
โปร่งใส อันเกิดจากความบริสุทธิ์ ในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ของตนเองให้เป็นท้องถิ่น 
ที่ปลอดการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่มีความยั่งยืน อันเกิดจากระบบการบริหารจัดการตนเอง ที่ทุกคนใน
ชุมชนมีส่วน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ซึ่งจะเป็นการต้านการทุจริตได้ทุกทาง อย่างยั่งยืน๘๒ 
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการมีส่วน
ร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓  ของเทศบาลเฝ้าไร่ เน้นให้การสนับสนุนรางวัลการประกวด
สวดมนต์ท านองสารภัญญะ ซึ่งจัดโดยชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  มีโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น กล่าวได้ว่า สนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นตลอดทั้ง ๑๒ เดือน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร โดยร่วมกับทางวัดป่าธรรมคุณจัดโครงการปฏิบัติธรรมทุกๆปี และ
ทางเทศบาลเฝ้าไร่ก็ได้อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ประมาณ ๓ วัน 
๓ คืน มีโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับบุคลากรนี้  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประมาณ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์  มีการน าบุคลการเข้าร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ประจ าปี เป็นประจ าทุกปี ณ วัดป่าธรรมคุณ 
ซึ่งเป็นวัดประจ าต าบลเฝ้าไร่ มีการน าข้อมูลข่าวสารทางราชการไปสู่ประชาชน โดยผ่านตู้ร้องทุกข์ 
เว็บไซด์ของเทศบาล เฟสบุ๊ค และไลน์ทั้งของเทศบาลและของส่วนบุคคล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสาร
ให้ถึงประชาชนมากที่สุด ในการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านโครงการสาธารณะต่างๆ 

                                                             
๘๐ สัมภาษณ์ ดร.ภณัฑิลา น้อยเจรญิ, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๘  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายสรุิยา พรหมโคตร , สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๒ สัมภาษณ์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข, อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม,ิ ๑ ตุลาคม  

๒๕๕๙. 



๑๕๒ 
 

เทศบาลเฝ้าไร่ได้ลงไปรับความคิดเห็นของประชาชนทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน เพ่ือจะได้น าข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของชุมชนต่างๆ มาพิจารณาต่อไป  และส าหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่มีฝ่ายค้าน ใช้
ทฤษฎีรถยนต์ไปด้วยกัน คือเทศบาลเฝ้าไร่เปรียบเหมือนรถยนต์  ส่วนบุคลากรทุกคนคือกลไกของ
รถยนต์ รถยนต์ไปวิ่งไปได้ด้วยดี กลไกทุกอย่างของรถยนต์ต้องท างานสอดสานกันอย่างลงตัว มีการ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนดเวลาที่ชัดเจน ๘๓ ส่วนในเรื่องของความสามารถ 
เข้มแข็ง และมั่นคงของจิต เช่น ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ขยันขันแข็ง มีความอดทน ควบคุมตัวเองได้ แน่วแน่ 
และสงบ -การยอมรับความเห็นต่าง เป็นการเปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ขณะเดียวกันผู้ที่ท าการตรวจสอบก็ต้องยึดหลักของความเป็นจริง ไม่เอนอิงตามความชอบของตนหรือ
ฝักใฝ่ฝ่ายใด ท าให้เกิดการจ้องจับผิดโดยไม่ค านึงถึงหลักของความชอบธรรม การรักษาศีล โดยเฉพาะ
ศีล ๕ ก็สามารถท าให้จิตใจไม่ขุ่นมัวได้ นอกจากนี้ การออกก าลังใจเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ร่างกาย
ผ่อนคลาย และจะส่งผลท าให้สุขภาพจิตสดชื่นไปด้วย ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมจึงเป็น
โครงการที่ดี ท าให้เรามีสุขภาพจิตดี ซึ่งทางท้องที่ก็ได้เข้าร่วมกับทางวัด และเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
ผู้น าท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม เพราะนโยบายสาธารณะเป็นผลประโยชน์ของทุก
คน ดังนั้น การด าเนินการนโยบายสาธารณะไม่ควรยึดผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง แต่ควร
พิจารณาถึงผลได้ และผลเสียของคนหมู่มาก ผู้น าท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน เพราะนโยบายหรือโครงการสาธารณะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกคน ทุก
หมู่บ้าน ดังนั้นงานจะส าเร็จตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
สอดประสานจากหลายๆ ส่วนงานด้วยกัน๘๔ มีการน าข้อมูลข่าวสารทางราชการไปสู่ประชาชน โดย
ผ่านตู้ร้องทุกข์ เว็บไซด์ของเทศบาล เฟสบุ๊ค และไลน์ทั้งของเทศบาลและของส่วนบุคคล เพ่ือกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้ถึงประชาชนมากที่สุด ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือเว็บไซด์ของเทศบาลยังมีปัญหาอยู่บ้าง 
เพราะเทศบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ต้องไปว่าจ้างบุคคลภายนอกมาเขียนให้ เวลา
มีปัญหาก็ประสบความล าบากเหมือนกัน วิธีการแก้ไขในอนาคตคือการส่งบุคลากรเข้าอบรมเขียนเว็บ
ไซด์ การกระจายข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือของเทศบาลเฝ้าไร่ ที่ใช้บ่อยมากท่ีสุดวิธีการหนึ่งก็คือ 
การขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงของแต่ละหมู่บ้าน ด้วย
วิจารณญาณ ในการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านโครงการสาธารณะต่างๆ เทศบาล
เฝ้าไร่ได้รับฟังความเห็นของผู้น าท้องที่ มีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ลงไปรับความ
คิดเห็นของประชาชนทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน เพ่ือจะได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนต่างๆ มา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ จะต้องสร้างทีมงาน และท างานเป็นทีม เพราะล าพังให้กองงานแต่ละ

                                                             
๘๓ สัมภาษณ์ นายบุญธง เทพา, นายกเทศมนตรตี าบลเฝา้ไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๔ สัมภาษณ์ นายค าสอน จ ากอง, ก านันต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 
 

กองท าก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น หัวใจของการท างานของเทศบาลเฝ้าไร่คือ “สร้าง
ทีมงาน และท างานเป็นทีม” ๘๕ ในด้านความสามารถ เข้มแข็ง และมั่นคงของจิต เช่น ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า 
ขยันขันแข็ง มีความอดทน ควบคุมตัวเองได้ แน่วแน่ และสงบ  ในฐานะเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  
ต้องประชุมร่วมกับเหล่าสมาชิกสภาเป็นจ านวนมาก ต่างคนต่างความคิด ที่ส าคัญสมาชิกสภาทุกคน
ล้วนเป็นตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชน ดังนั้น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของประธานสภา ก็คือ ความ
ละเอียด ใจกว้าง และใจเย็น พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการประชุมให้ราบรื่นและส าเร็จด้วยดีได้๘๖  

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการมีส่วน
ร่วม บูรณาการกับด้วยหลักไตรสิกขา ๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ให้การสนับสนุนรางวัล
การประกวดสวดมนต์ท านองสารภัญญะ ซึ่งจัดโดยชุมชนต่างๆ ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ต าบลจุมพลทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน นอกจากองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จะให้การสนับสนุนรางวัลแล้ว 
ยังได้สนับสนุนเรื่องอาหารและน้ าดื่ม ในรูปของการตั้งโรงทานให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน มี
การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นประจ าทุกปี และตลอดปี เช่น ประเพณี
เข้าพรรษา กิจกรรมท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เช่น โครงการท าบุญ ๙ วัด ตลอดพรรษา องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ได้ดูแลประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้ง ๒๖ หมู่บ้านด้วยดี ทั้งการดูแลให้ดูการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน การ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และการสนับสนุนเงินส าหรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือผู้ที่ขาดแคลนและ
ต้องการต่อเติมบ้านให้มีสภาพอยู่อาศัยได้ เหตุนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล จึงได้รับการ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือจากสมาชิกสภาต าบล และประชาชนในพ้ืนที่ด้วยดี  ในการจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านโครงการสาธารณะต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ได้ลงไป
รับความคิดเห็นของประชาชนทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน เพ่ือจะได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนต่างๆ 
มาพิจารณาต่อไป ส าหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกลุ่มเดียวกัน ใช้หลักความไว้วางใจในการบริหารงาน การบริหารงานที่
มีหลักนิติธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความน่าเชื่อถือ และการ

ไว้วางใจทั้งของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนทั่วไป๘๗ 

 สรุป ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัย ได้ด าเนินการสังเคราะห์เป็นรูปแบบการส่งเสริมความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย  แบ่งออก เป็น ๓ รูปแบบที่มีการน าหลัก
ธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ กับหลักพุทธ
                                                             

๘๕ สัมภาษณ์ นายบรรจง เกตุพันธ,์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๖ สัมภาษณ ์นายอะเดช บางโท, ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๗ สัมภาษณ์ นายรตัน์ ชมภูพาน, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 
 

ธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) ได้แก่ ๑. รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักนิติธรรม ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) ๒. รูปแบบ
ก า รส่ ง เส ริ ม ค ว าม โป ร่ ง ใส ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  ใน จั งห วั ด ห น อ งค าย   
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) ๓. รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย ด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักพุทธธรรม 
(ไตรสิกขา+สุจริต ๓) มีสาระส าคัญ ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

๑. รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย   
    ด้วยหลักนิติธรรมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑  รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด  
                          หนองคาย ด้วยหลักนิติธรรมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต๓) 

 

 

คุณภาพจิต  

รู้ตนเอง 

ประสิทธิภาพจิต  

คิดเป็น 
 

 
ด้าน

ปัญญา 
(ปัญญา) 

การบริหาร 
อปท. 

รู้ชุมชน 

สุจริต ๓ 

 

 
ด้าน
จิตใจ 

(สมาธิ) 
 

-กายสุจริต 
๓ 
 

-วจีสุจริต 
๔ 

 
มโนสุจริต 

๓ 
 

 
มโนสุจริต 

๓ 
 

สุขภาพจิต  

ฟังเป็น  

 
ด้าน
พฤติ 
กรรม 
(ศีล) 

 
 

หลักนิติธรรม 
 
 

 

ธรรมาภิบาล 
 
 

 

เลี้ยงชีพเป็น 

วินิจฉัยเป็น  

การบริหารเงิน 

การบริหารงาน 

การบริหารคน 
 

การบริหารงาน 

การบริหารคน 
 

การบริหารงาน 

การบริหารคน 
 

การบริหารเงิน 

การบริหารเงิน 

ไตรสิกขา 
 

 



๑๕๖ 
 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดหนองคาย ด้วยหลักนิติธรรม ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) มีกระบวนการส าคัญใน
การน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เกิดความสมดุลในการบริหารและการให้บริการกับประชาชน อันเกิดจากการร่วมมือของทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ให้มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังให้เกิด
ความโปร่งใสในระบบการบริหารจัดการทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
เป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยผู้วิจัยน าหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นการตรา
กฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อม
ใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตาม
อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการ
ร่วมกับ หลักพุทธธรรม โดยการน าหลักไตรสิกขา และ สุจริต ๓ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
ซึ่งหลักไตรสิกขา ทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านพฤติกรรม (ศีล) อธิบายหลักกายสุจริต ๓  ได้แก่ 
๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒) เว้นจากการลักทรัพย์ และ ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ได้แก่ ๑) 
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการฝึกอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การเสพ วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจ 
ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาชีวิต (กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น)  ๒) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เป็นการอยู่ร่วมกับสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอ่ืน การ
รักษากติกาสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม จรรยาบรรณต่างๆ การให้ เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือ
มนุษย์ด้วยกัน สร้างสรรค์สังคม  และการประพฤติเกื้อกูลแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น การ
ร่วมสร้าง รักษาเขตอภัยทาน การปลูกสวน ปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ า เป็นต้น  และ ๓) ความ
ประพฤติในด้านอาชีวะ ได้แก่ การท ามาหากินด้วยสัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือเบียดเบียน
ผู้อ่ืน ไม่ก่อความเสียหายให้สังคม และอธิบายหลักวจีสุจริต ๔  ได้แก่ ๑.เว้นจากการพูดเท็จ ๒.เว้น
จากการพูดส่อเสียด ๓.เว้นจากการพูดค าหยาบและ ๔.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) ๒. ด้านจิตใจ (สมาธิ) 
อธิบายด้วยหลักมโนสุจริต ๓ ได้แก่ ๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง  ซึ่งเน้นใน
เรื่องของสภาพจิตที่ดี มีสมาธิเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีต่างๆ เช่น เมตตา 
กรุณา กตัญญูกตเวทิตา คารวะ หิริโอตตัปปะ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้งดงาม สมรรถภาพจิต ได้แก่ 
ความสามารถ เข้มแข็งและมั่นคงของจิต มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ความเพียร 
ความขยัน ความตื่นตัว ความแน่วแน่ และความไม่ประมาท เป็นต้น และสุขภาพจิต ได้แก่ จิตไม่มี
ความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่าร้อน สดชื่น เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส และ ๓. ด้านปัญญา (ปัญญา) ซึ่ง
สามารถอธิบายหลักมโนสุจริต ๓  ได้แก่ ๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง ด้วยการ
พัฒนาหลายด้าน หลายระดับ เช่น ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่าง
ถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติทั้งหลาย  มีโยนิโสมนสิการ คือมองเป็น คิดเป็น 
เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัย  รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ มีวิธีการที่จะน าไปสู่
เป้าหมาย มีความสามารถคัด จัดประมวลความรู้ และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้าง



๑๕๗ 
 

องค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ส าคัญ คือ  ๑. การ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการเคารพซึ่งกฎ ระเบียบ ด้วย กาย วาจา ใจ เพ่ือ
ประโยชน์ ส่วนร่วม ๒. การบริหารเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการน าทางในกาบริหาร
จัดการด้านการเงิน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขององค์กร ๓. การบริหารคน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการสร้างการยอมรับของบุคลากร พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
เหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล ในการ
บริหารจัดการคน ในองค์กร ต้องมีการสร้างความเป็นธรรมในการประเมินผลการท างาน  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

๒. รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย   
     ด้วยหลักความมีส่วนร่วมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒  รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด  
                           หนองคาย ด้วยหลักการมีส่วนร่วมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+ 
                           สุจริต ๓) 
 

 

ประสิทธิภาพจิต  หลักการ 
มีส่วนร่วม 

 
 

 
สุขภาพจิต  

ฟังเป็น  

คุณภาพจิต  

รู้ตนเอง 
 

ด้าน
พฤติ 
กรรม 
(ศีล) 

 
 

คิดเป็น 
 

ธรรมาภิบาล 
 
 

 

เลี้ยงชีพเป็น 

วินิจฉัยเป็น 

การบริหารเงิน 

 
ด้าน

ปัญญา 
(ปัญญา) 

การบริหารงาน 

การบริหารคน 
 

การบริหารงาน 

การบริหาร 
อปท. 

การบริหารคน 
 

รู้ชุมชน 

การบริหารงาน 

สุจริต ๓ 

 

การบริหารคน 
 

 
ด้าน
จิตใจ 

(สมาธิ) 
 

-กายสุจริต 
๓ 
 

-วจีสุจริต 
๔ 

การบริหารเงิน 

 
มโนสุจริต 

๓ 
 

การบริหารเงิน 

 
มโนสุจริต 

๓ 
 

ไตรสิกขา 
 

 



๑๕๙ 
 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ด้วยหลักการมีส่วนร่วม ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) มีกระบวนการส าคัญในการ
น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เกิดความสมดุลในการบริหารและการให้บริการกับประชาชน อันเกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องท่ี ให้มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังให้เกิดความโปร่งใสใน
ระบบการบริหารจัดการท้ังต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความ
เข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยผู้วิจัยน า หลักการมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ด้วยการส่งเสริม
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และด าเนินงานเพื่อประชาชนอย่าง
แท้จริง เพื่อสร้างตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีดีต่อส่วนร่วมและประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการบูรณาการร่วมกับ หลักพุทธธรรม โดยการน าหลักไตรสิกขา 
และ สุจริต ๓ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ซ่ึงหลักไตรสิกขา ทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้าน
พฤติกรรม (ศีล) อธิบายหลักกายสุจริต ๓  ได้แก่ ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒) เว้นจากการลักทรัพย์ 
และ ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ได้แก่ ๑) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เป็นการฝึกอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การเสพ 
วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจ ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาชีวิต (กินเป็น 
บริโภคเป็น ใช้เป็น)  ๒) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต  เป็น
การอยู่ร่วมกับสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอ่ืน การรักษากติกาสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม 
จรรยาบรรณต่างๆ การให้ เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์ด้วยกัน สร้างสรรค์สังคม   และการ
ประพฤติเกื้อกูลแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น การร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การปลูกสวน 
ปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ า เป็นต้น และ ๓) ความประพฤติในด้านอาชีวะ ได้แก่ การท ามาหากินด้วย
สัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อความเสียหายให้สังคม และอธิบายหลักวจี
สุจริต ๔  ได้แก่ ๑.เว้นจากการพูดเท็จ ๒.เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓.เว้นจากการพูดค าหยาบและ ๔.
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) ๒. ด้านจิตใจ (สมาธิ) อธิบายด้วยหลักมโนสุจริต ๓ ได้แก่ ๑.ไม่โลภ ๒.ไม่
พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง  ซึ่งเน้นในเรื่องของสภาพจิตที่ดี มีสมาธิเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ 
คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวทิตา คารวะ หิริโอตตัปปะ 
ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้งดงาม สมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ เข้มแข็ง และมั่นคงของจิต  มี
ประสิทธิภาพของจิต เช่น ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ความเพียร ความขยัน ความตื่นตัว ความแน่วแน่ และ
ความไม่ประมาท เป็นต้น และสุขภาพจิต ได้แก่ จิตไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่าร้อน สดชื่น เบิก
บาน ผ่อนคลาย ผ่องใส และ ๓. ด้านปัญญา (ปัญญา) ซึ่งสามารถอธิบายหลักมโนสุจริต ๓  ได้แก่ ๑.
ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง ด้วยการพัฒนาหลายด้าน หลายระดับ เช่น ความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอน
เอียง ด้วยอคติทั้งหลาย มีโยนิโสมนสิการ คือมองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหา
เหตุปัจจัย รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ มีวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถคัด จัดประมวล



๑๖๐ 
 

ความรู้ และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์ โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ส าคัญ คือ  ๑. การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการเคารพซึ่งกฎ ระเบียบ ด้วย กาย วาจา ใจ เพ่ือประโยชน์ ส่วนร่วม ๒. การบริหารเงิน ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการน าทางในกาบริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขององค์กร ๓. การบริหารคน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการสร้างการ
ยอมรับของบุคลากร พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล ในการบริหารจัดการคน ในองค์กร ต้องมี
การสร้างความเป็นธรรมในการประเมินผลการท างาน เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๑ 
 

๓. รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย   
     ด้วยความรับผิดชอบบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔. ๓  รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัด 
                       หนองคาย ด้วยหลักความรับผิดชอบบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+  
                       สุจริต ๓) 
 

คุณภาพจิต  

ประสิทธิภาพจิต  หลักความ
รับผิดชอบ 

 
 

 

 
ด้าน
จิตใจ 

(สมาธิ) 
 

 
มโนสุจริต 

๓ 
 

สุขภาพจิต  

ฟังเป็น  

รู้ตนเอง 
 

ด้าน
พฤติ 
กรรม 
(ศีล) 

 
 

คิดเป็น 
 

ธรรมาภิบาล 
 
 

 

เลี้ยงชีพเป็น 

วินิจฉัยเป็น  

การบริหารเงิน 

 
ด้าน

ปัญญา 
(ปัญญา) 

การบริหารงาน 

การบริหารคน 
 

การบริหารงาน 

การบริหาร 
อปท. 

การบริหารคน 
 

รู้ชุมชน 

การบริหารงาน 

สุจริต ๓ 

 

การบริหารคน 
 

-กายสุจริต 
๓ 
 

-วจีสุจริต 
๔ 

การบริหารเงิน 

การบริหารเงิน 

 
มโนสุจริต 

๓ 
 

ไตรสิกขา 
 

 



๑๖๒ 
 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ด้วยหลักความรับผิดชอบ ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) มีกระบวนการส าคัญใน
การน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เกิดความสมดุลในการบริหารและการให้บริการกับประชาชน อันเกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องท่ี ให้มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังให้เกิดความ
โปร่งใสในระบบการบริหารจัดการท้ังต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยผู้วิจัยน าหลักความรับผิดชอบ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
การสะท้อนให้เห็นถึงการพร้อมรับผิดและการรับผลของการกระท าของ อปท. ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวก
หรือผลทางลบก็ตาม และท่ีสุดแล้ว การด าเนินการต่างๆ ของ อปท.ก็ต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อ
สาธารณะ อันหมายถึง การรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และขณะเดียวกัน
ก็พร้อมท่ีจะรับการถูกตรวจสอบจากสังคมด้วย ซึ่งในการบริหารจัดการ อปท. ได้มีการ บูรณาการร่วมกับ 
หลักพุทธธรรม โดยการน าหลักไตรสิกขา และ สุจริต ๓ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งหลัก
ไตรสิกขา ทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านพฤติกรรม (ศีล) อธิบายหลักกายสุจริต ๓  ได้แก่ ๑) เว้น
จากการฆ่าสัตว์ ๒) เว้นจากการลักทรัพย์ และ ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ได้แก่  ๑) 
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการฝึกอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การเสพ วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจ 
ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาชีวิต (กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น)  ๒) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เป็นการอยู่ร่วมกับสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอ่ืน การ
รักษากติกาสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม จรรยาบรรณต่างๆ การให้ เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือ
มนุษย์ด้วยกัน สร้างสรรค์สังคม  และการประพฤติเกื้อกูลแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น การ
ร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การปลูกสวน ปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ า เป็นต้น  และ ๓) ความ
ประพฤติในด้านอาชีวะ ได้แก่ การท ามาหากินด้วยสัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือเบียดเบียน
ผู้อ่ืน ไม่ก่อความเสียหายให้สังคม และอธิบายหลักวจีสุจริต ๔  ได้แก่ ๑.เว้นจากการพูดเท็จ ๒.เว้น
จากการพูดส่อเสียด ๓.เว้นจากการพูดค าหยาบและ ๔.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) ๒. ด้านจิตใจ (สมาธิ) 
อธิบายด้วยหลักมโนสุจริต ๓ ได้แก่ ๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง  ซึ่งเน้นใน
เรื่องของสภาพจิตที่ดี มีสมาธิเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีต่างๆ เช่น เมตตา 
กรุณา กตัญญูกตเวทิตา คารวะ หิริโอตตัปปะ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้งดงาม สมรรถภาพจิต ได้แก่ 
ความสามารถ เข้มแข็ง และมั่นคงของจิต มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ความ
เพียร ความขยัน ความตื่นตัว ความแน่วแน่ และความไม่ประมาท เป็นต้น และสุขภาพจิต ได้แก่ จิต
ไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่าร้อน สดชื่น เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส และ ๓. ด้านปัญญา (ปัญญา) 
ซึ่งสามารถอธิบายหลักมโนสุจริต ๓  ได้แก่ ๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง ด้วย
การพัฒนาหลายด้าน หลายระดับ เช่น ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่าง
ถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติทั้งหลาย  มีโยนิโสมนสิการ คือมองเป็น คิดเป็น 
เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัย รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ มีวิธีการที่จะน าไปสู่



๑๖๓ 
 

เป้าหมาย มีความสามารถคัด จัดประมวลความรู้ และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้าง
องค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ส าคัญ คือ  ๑. การ
บริหารงาน ของ อปท. ด้วยการเคารพซึ่งกฎ ระเบียบ ด้วย กาย วาจา ใจ เพ่ือประโยชน์ ส่วนร่วม ๒. 
การบริหารเงิน ของ อปท. ด้วยการน าทางในกาบริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขององค์กร ๓. การบริหารคน ของ อปท. ด้วยการสร้างการยอมรับของบุคลากร พร้อม
ใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตาม
อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล ในการบริหารจัดการคน ในองค์กร ต้องมีการสร้างความเป็นธรรม
ในการประเมินผลการท างาน เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 

 
๔.๒.๗ การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

บูรณาการกับหลักพุทธธรรม  
 
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการ
กับหลักธรรม  น่าจะเหมือนๆ กัน ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ส่วน สุจริต คือสุจริตทาง กาย 
วาจา ใจ เมื่อส่งเคราะห์เข้าด้วยกัน ได้แก่  สุจริตทายกาย วาจา ได้แก่ ศีล  สุจริตทางใจ น่าส่งเคราะห์
ได้กับ สมาธิ และปัญญา วิธีการต่างๆ ก็น่าจะเหมือนๆ กัน  แต่จะมีข้อแตกต่างที่ สมาธิ อาจจะมี
ความหมายที่ลึกมากกว่าหน่อย โดยการฝึกให้มีสมาธิ และมีสติ จนกระทั่งเกิดปัญญาพิจารณาเห็น
ความดีมีประโยชน์ของนิติธรรม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ น าไปประยุกต์ใช้กับการน าหลักธรร
มาภิบาลคือ นิติธรรม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ  โดยวิธีการ คือ ให้ความรู้ วิธีการใช้ และ
น าไปใช้ในทันที๘๘ การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
บูรณาการกับหลักธรรม เป็นการบูรณาการที่มีความเหมาะสมลงตัวเป็นอย่างยิ่ง ในการหลักธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลมาเป็นกลไกและหลักการส าคัญในการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนทั้งถิ่น อัน
เป็นองค์กรที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศโดยร่วม เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล อบต. เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดและรับรู้ถึงปัญหาในชุมชน ท้องถิ่น 
เหล่านั้นได้อย่างชัดเจน หากเราสามารถสร้างกลไกในการสร้างเสริมความโปร่งใสในระบบการบริหาร
จัดการ ที่เกิดจากการร่วมกันป้องกันของทุกฝ่าย จะท าให้ระบบการบริหารจัดการเกิดความโปร่งใส่ขึ้น
โดยล าดับ อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป๘๙ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคายด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+
สุจริต ๓) มีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังแผนภาพ 
 
                                                             

๘๘ สัมภาษณ์ พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ป.ธ.๙, อาจารย์ประจ า มจร.หนองคาย, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๙ สัมภาษณ์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข, อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม,ิ ๑ ตุลาคม  

๒๕๕๙. 



๑๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔  รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด 
                      หนองคาย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม 
 

หลักความรับผิดชอบ 
 

หลักนิติธรรม 
 
 

หลักการมีส่วนร่วม 
 

ระบบการ
บริหารงาน อปท. 

การบริหารงาน  การบริหารงานเงิน การบริหารคน  

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักพุทธธรรม 

ไตรสิกขา(ปัญญา) 
 

ไตรสิกขา (ศีล) 
 

ไตรสิกขา(สมาธิ) 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย   

สุจริต ๓ 

กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔   มโนสุจริต ๓ 



๑๖๕ 
 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในจังหวัดหนองคาย ด้วยธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักพุทธธรรม มีกระบวนการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ทั้งด้านการบริหารงาน การบริหารคนและการบริหารเงิน 
สามารถด าเนินการได้ด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักพุทธธรรมในเชิงบูรณาการ   โดยเฉพาะ
หลักธรรมมาภิบาลจะมุ่งเน้นในหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ส่วนหลัก
พุทธธมมุ่งเน้นในหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และเสริมด้วยหลักสุจริต ๓ หลอมรวมเป็นแนว
ทางการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงาน อปท ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ จะ
น ามาซึ่งความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



๑๖๖ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ    
      (Focus Group Discussion) 
 

 ผู้วิจัยขอน ำเสนอกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ  เพ่ือกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย ซึ่งในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้มำจำกกำร
สนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) จำกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทำงภำครัฐ ภำคกำรศึกษำและภำค
กำรศำสนำ โดยมีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล มี ๓ ประเด็นหลัก มีสำระส ำคัญดังนี้ 
 

 ๔.๓.๑  รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยหลักสุจริต ๓ บูรณาการกับหลักธรรมาภิบาล  
 

กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวควำมคิด
ที่ต้องอำศัยระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ ระเบียบ เพรำะเป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ใกล้ชิดกับ
ประชำชนมำกที่สุด โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ ที่ต้องมีกำรกระจำยให้กับทุกฝ่ำย
อย่ำงทั่วถึง๑ ในกำรให้บริกำรประชำชนนั้น ต้องมีกฎข้อบังคับต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ้ำงเหมำงำนด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน  ในเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องมีกำรควำมซื่อสัตย์ ทั้ง
กำย วำจำ ใจ ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งในกำรบริหำรบุคลกำรในองค์กรที่มีควำมหลำกหลำย เพื่อท ำให้
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริกำรประชำชนผู้มำใช้บริกำร ซึ่งโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมี
กำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำประยุกต์ อำทิ หลักนิติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกำรออกกฎ 
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกิดจำกควำมจิตใจที่มีควำมเป็นธรรม เป็นกำรปกครองภำยใต้กฎหมำยมิใช่ตำม
อ ำเภอใจหรืออ ำนำจของตัวบุคคล๒ อีกทั้งต้องเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
ส่วนรับรู้กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอควำมเห็นต่ำงๆ ในกำรจัดกำร
ชุมชนของตนเอง และต้องมีควำมรับผิดชอบ ร่วมกันในกำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ควำมส ำนึกใน
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน กำรใส่ใจในปัญหำสำธำรณะของชุมชนและกระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำ
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติงำนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชน
อย่ำงแท้จริง๓ เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย   

จำกข้อควำมข้ำงต้นผู้วิจัยสำมำรถน ำมำวิเครำะห์สังเครำะห์ ดังแผนภำพ 
 
 

                                                             
๑ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยสุริยำ  พรหมโคตร, สมำชิกสภำจังหวัดหนองคำย (ส.จ.), ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒ สนทนำกลุ่มเฉพำะ พระมหำประทีป อภิวฑฺฒโน ,ป.ธ.๙ ,ดร., อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำ

พระพุทธศำสนำ มจร. วิทยำเขตหนองคำย, ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยธนวัต หล่มศรี, นำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลหนองสองห้อง, ๔ กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๐. 



๑๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕   รูปแบบกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                       ด้วยหลักสจุริต ๓ บูรณำกำรกับหลักธรรมำภิบำล 
                           
 
 

รูปแบบกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน อปท ด้วยหลักสุจริต ๓ บูรณำกำรกับ
หลักธรรมำภิบำล  โดยกำรน ำหลักสุจริต ๓ ประกอบด้วย กำยสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต มำบูรณำ
กำรกับหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ มำ
ส่งเสริมระบบกำรบริหำรงำน อปท. ได่แก่กำรบริหำรงำน บริหำรเงิน และกำรบริหำรคน เพ่ือส่งเสริม
ควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

หลักธรรมาภิบาล  สุจริต ๓ 

ระบบการ
บริหารงาน 

อปท. 

การบริหารงาน  การบริหารงานเงิน การบริหารคน  

การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย   

มโนสุจริต ๓ 

วจีสุจริต ๔   

กายสุจริต ๓ 

หลักความรับผิดชอบ 
 

หลักการมีส่วนร่วม 
 

หลักนิติธรรม 
 
 



๑๖๘ 
 

 ๔.๓.๒ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยหลักไตรสิกขา กับหลักธรรมาภิบาล  
 

 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน อปท ด้วยหลักไตรสิกขำบูรณำกำรกับหลักธรร
มำภิบำล ด้วยกำรน ำหลักไตรสิกขำ ด้วยกำรควบคุมควำมประพฤติของตนเอง ด้วยสติ ในกำรคิด
พิจำรณำงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรท ำงำนร่วมกันของทุกส่วนงำนนั้นมีประสิทธิภำพ ควบคู่กับ
กำรน ำหลักธรรมำภิบำล มำปรับใช้ในกำรก ำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรจัดกำรชุมชนท้องถิ่น๔ 
จำกกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ของคนในพ้ืนที่อีกทั้งยังต้องควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรก ำหนดข้อบังคับ
ต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมพัฒนำงำนขององค์กร กำรจัดสรรงบประมำณให้ทั่วถึง  ตรงตำมควำมต้องกำร
ของประชำชน ส่วนรวมไม่เอนเอียง หรือจัดสรรเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องตนเอง ควำมส ำนึกใน
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน๕ กำรใส่ใจในปัญหำสำธำรณะของชุมชนและกระตือรือร้นในกำรแก้ไข
ปัญหำในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๖ ต้องปฏิบัติงำนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชำชนอย่ำงแท้จริง เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย   
 จำกข้อควำมข้ำงต้นผู้วิจัยสำมำรถน ำมำวิเครำะห์สังเครำะห์ ดังแผนภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔ สนทนำกลุ่มเฉพำะ ดร.นิเทศ สนั่นนำรี, รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์หนองคำย, ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๕ สนทนำกลุ่มเฉพำะ ดร.อนุวัต  กระสังข์, อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตวิทยำลัย  มจร.วังน้อย , ๔ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖ สนทนำกลุ่มเฉพำะ ดร.วสันต์ ศรีสอำด, อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร รปม.มจร.วิทยำเขตขอนแก่น , ๔ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖   รูปแบบกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วน 
                       ท้องถิ่นด้วยหลักไตรสิกขำบูรณำกำรกับหลักธรรมำภิบำล 
                        
จากแผนภาพอธิบายได้ว่า กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในระบบกำรบริหำรงำน อปท. ด้วยหลัก

พุทธธรรม คือไตรสิกขำ ซึ่งประกอบด้วยศีล สมำธิ ปัญญำ  โดยน ำมำบูรณำกำรกับหลักธรรมำภิบำล 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักกำรมีส่วนร่วม และหลักควำมรับผิดชอบ และจำกนั้นน ำไปประยุกต์ใช้กับ
ระบบกำรบริหำรงำน อปท. ในด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรบริหำรเงิน และด้ำนกำรบริหำรคน เพ่ือ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักความรับผิดชอบ 
 

หลักนิติธรรม 
 

หลักการมีส่วนร่วม 
 

การบริหารงาน  การบริหารงานเงิน การบริหารคน  

หลักธรรมาภิบาล  

การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดหนองคาย   

ระบบการ
บริหารงาน 

อปท. 

หลักพุทธธรรม 

ไตรสิกขา(ปัญญา) 
 
 
 

 

ไตรสิกขา (ศีล) 
 

 ไตรสิกขา(สมาธิ) 
 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 



๑๗๐ 
 

 ๔.๓.๓ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม 
 
 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน อปท. ด้วยหลักธรรมำภิบำล บูรณำกำรร่วมกับ
หลักพุทธธรรม เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม เพรำะในปัจจุบันกำรป้องกำรกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรต้องเกิดจำกควบคุมตนเอง ด้วยคุณธรรม จริยธรรมให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ ให้ถูกต้อง มีกำรตรำกฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนร่วม๗ มีกำรควำมตระหนักในหน้ำที่ของตนเอง เพ่ือกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มีกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงท้องถิ่นกับประชำชนในกำรตรวจสอบ แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ ให้มีระบบ มี
ควำมโปร่งใส ชัดเจน ต้องแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ เพ่ือให้เกิดสังคมคุณธรรม 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นผู้วิจัยสำมำรถน ำมำวิเครำะห์สังเครำะห์ ดังแผนภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๗ สนทนำกลุ่มเฉพำะ พระรำเชน วิสำรโท,ผศ.,ดร., รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์หนองคำย, ๔ กุมภำพันธ ์

๒๕๖๐. 
 



๑๗๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗   รูปแบบกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
                                  ในจังหวัดหนองคำยด้วยหลักธรรมำภิบำลบูรณำกำรร่วมกับหลัก 
                                  พุทธธรรม   

หลักความรับผิดชอบ 
 

หลักการมีส่วนร่วม 
 

การบริหารงาน  การบริหารคน  

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

ปัญญา 
 
 
 

 
กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย   

สุจริต ๓ 

มโนสุจริต ๓ 

แผนงาน กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  

หลักพุทธธรรม 

ไตรสิกขา  
 

 

โครงการ 

หลักนิติธรรม 
 

การบริหารงานเงิน 

ระบบการบริหารงาน อปท. 

กายสุจริต ๓ 

วจีสุจริต ๔   

ศีล 
 

 สมาธิ 
 

 



๑๗๒ 
 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า รูปแบบกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองคำย  ด้วยหลักธรรมำภิบำลบูรณำกำรร่วมกับหลักพุทธธรรม โดยกำรน ำหลักสุจริต ๓ 
 อันประกอบด้วย กำยสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต และหลักไตรสิกขำ อันประกอบด้วย ศีล สมำธิ 
ปัญญำ มำบูรณำกำรร่วมกับหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักกำรมีส่วนร่วม หลัก
ควำมรับผิดชอบ มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน อปท. ใน ๓ ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนกำร
บริหำรงำนเงิน และด้ำนกำรบริหำรคน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย   
 
 ๔.๓.๔  กลยุทธ์การบริหารเพื่อการส่งเสริมความโปร่งในในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยหลักธรรม ทั้งหลักไตรสิกขาและสุจริต ๓ 
 

 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย  โดยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ณ โรงแรมบุศยรินทร์ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย ในวันเสำร์ที่ ๔ กุมภำพันธ์
คม ๒๕๖๐  โดยมีผู้เชี่ยวชำญ ๑๒ รูป/คน ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรี เทศบำลเมือง ๒ คน 
นำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบล ๒ คน ปลัดเทศบำลต ำบล จ ำนวน ๑  คน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน ๑  คน สมำชิกสภำจังหวัด  ๑ คน นักวิชำกำรด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน ๓ คน  
และพระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน ๒  รูป ด้วยกระบวนกำรวิภำษวิธี (Dialectic Process) เป็นเทคนิคกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรจัดกลุ่มข้อมูล เนื้อหำ เป็น ๓ รูปแบบ ทั้งข้อมูลเชิงข้อเสนอ 
(Thesis) เชิงปฏิเสธ (Anti Thesis) และข้อมูลเชิงสรุป/สังเครำะห์ (Synthesis) ในทุกมิติของประเด็น
กำรวิจัย ซึ่งจะท ำให้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีควำมรอบคอบ รอบด้ำนใน
ทุกมุมมองของประเด็นส ำคัญของกำรวิจัย แล้วน ำข้อมูลมำสังเครำะห์ตำมกระบวนกำรสร้ำง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย พบว่ำ กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย  ต้องมี
กระบวนกำรก ำหนดเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์กำรจัดกำร กำรก ำหนดวิธีกำร หรือกระบวนกำรใน
กำรปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำร ตำมบทบำทหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ มีกำรวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

ประเด็นกลยุทธ์หลัก  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนของ 
                           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย 
 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนของ     
                                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคำย 
                                
 การจัดการเชิงกลยุทธ์  มีข้อสรุปของกำรประชุมกลุ่ม มีรูปแบบดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘  กระบวนกำรกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
 

๑. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ ประกอบด้วย 
๑.๑ ควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำร ผู้บริหำรของ อปท.จะต้องมีควำมมุ่งมั่น สนับสนุน และ

เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำอย่ำงจริงจัง๘ 
๑.๒ นโยบำยกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ ต้องชัดเจนและ

ต่อเนื่อง มีเป้ำหมำย ตัวชี้วัดและกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร๙ 
๑.๓ อปท.ต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ

เทียบเท่ำกับนโยบำยด้ำนอ่ืน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรวัฒนธรรมองค์กร ที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ๑๐ 

                                                             
๘ สนทนำกลุ่มเฉพำะ ดร.เรียงดำว ทวะชำลี, ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร รปม. มจร.วิทยำเขตขอนแก่น , ๔ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๙ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยประพำส นครภักด,ี นำยกเทศมนตรี เทศบำลเมืองท่ำบ่อ, ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๐ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยวีระศักดิ์ ศรีอ่อน, นำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลบ้ำนเดื่อ , ๔ กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๐. 

ระบบงำน 

กำรพัฒนำ 
ทรัพยำกร 

ที่ใช้ในกำรบริหำร 
กำรมอบหมำย

หน่วยงำน/บุคคล 

เป้ำหมำย 

เชิงกลยุทธ์ 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 



๑๗๔ 
 

๑.๔ กำรมีส่วนร่วมระหว่ำง อปท. กับ ประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน 
ถึงจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของทั้งสองฝ่ำยได้๑๑ 
 
 การก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนทัศน์ การด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 ๑ . ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำร
บริหำรงำนของ อปท. (๑ วิสัยทัศน์) 
 ๒. ก ำหนดพันธกิจ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำน
ของ อปท.  (๓ ประกำร) 
 ๓. ก ำหนดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือ
กำรบริหำรงำนของ อปท.  (๙ ข้อ) 
 ๔ . ก ำหนดกระบวนกำรด ำเนินงำนเชิงกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนของ อปท. 
     ๔.๑ กำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (๙ กลยุทธ์) 
     ๔.๒ วิธีกำรด ำเนินงำนเชิงกลยุทธ์ 
     ๔.๓ กำรวำงแผนเตรียมกำรด้วยทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
     ๔.๔ กำรวำงแผนและก ำหนดบทบำท หน้ำที่ ของหน่วยงำนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
     ๔.๕ กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
     ๔.๖ กระบวนกำรวัด ประเมินผล ควำมส ำเร็จ 
 
 ผลการสนทนากลุ่มได้สาระส าคัญดังนี้ 
 
   ๑. วิสัยทัศน์ของ อปท. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

“พุทธธรรมน าท้องถิ่นไทย สร้างเสริมความโปร่งใส 
สร้างงานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” 

 
  ๒.พันธกิจ : กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำน
ของ อปท.  
        ๒.๑ อปท. มีบทบำท ในกำรบริหำรงำนทุกมิติใหม้ีควำมโปร่งใสเพ่ิมข้ึน 
                  ๒.๒ อปท. มคีวำมรับผิดชอบ ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้มีควำมโปร่งใส  
                                      เพ่ิมข้ึน 
                  ๒.๓ อปท. มหีน้ำที่ ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใสเพิ่มขึ้น               

                                                             
๑๑ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยสุรชำติ  บรศักดิ์ , ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค่ำยบกหวำน, ๔ กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๐. 



๑๗๕ 
 

   ๓. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   ๓.๑ เพ่ือให้ ระบบกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำม
โปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
                   ๓.๒ เพ่ือให้ ระบบกำรบริกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมโปร่งใส
ตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
                   ๓.๓ เพ่ือให้ ระบบงำนบริหำรจัดกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
 
   ๔. กระบวนการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ 
 
      ๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
                           อปท. ควรมีกำรก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร อปท. ให้เป็นองค์กร
ที่มีควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ ดังนี้ 
    ๑) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมเที่ยงตรงและมั่นคง๑๒  
    ๒) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงำนบริหำร
งบประมำณด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกง๑๓  
    ๓) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนำบุคคลำกร
ด้วยควำมเสมอภำคและไม่อคติเอนเอียง๑๔  
    ๔) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักควำมรับผิดชอบในกำร
บริหำรงำนด้วยกำรส่งเสริมสัมมำอำชีพ๑๕  
    ๕) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักควำมรับผิดชอบในกำรบริหำร
งบประมำณเพ่ือส่งเสริมพัฒนำชีวิต๑๖  
 

                                                             
๑๒ สนทนำกลุ่มเฉพำะ ดร.นิเทศ สนั่นนำรี, รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์หนองคำย , ๔ กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๓ สนทนำกลุ่มเฉพำะ พระมหำประทีป อภิวฑฺฒโน ,ป.ธ.๙,ดร., อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำ

พระพุทธศำสนำ มจร. วิทยำเขตหนองคำย, ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๔ สนทนำกลุ่มเฉพำะ จ่ำอำกำศเอกสุรชิต  พิสัยพันธ์, ปลัดเทศบำลต ำบลวัดธำต,ุ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๕ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยธนวัต หล่มศรี, นำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลหนองสองห้อง, ๔ กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๖ สนทนำกลุ่มเฉพำะ ดร.อนุวัต  กระสังข์, อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตวิทยำลัย  มจร.วังน้อย , ๔ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๗๖ 
 

    ๖) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักควำมรับผิดชอบในกำรอยู่ร่วม
ของคน ชุมชนและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม๑๗  
    ๗) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนโดยร่วมคิด ร่วมท ำ และร่วมปฏิบัติ๑๘  
    ๘. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
งบประมำณด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม๑๙  
    ๙) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม๒๐    
 
  ผู้ วิจั ย ได้ สั งเคราะห์ ข้ อ มูลจากผลการท าสนทนากลุ่ ม เฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ได้ดังนี้ 
   ๑. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงานด้วย
ความเที่ยงตรงและม่ันคง  
 
      ๑.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
             ๑) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในงำนบริหำรงำน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ๒ ) เพ่ื อแก้ปัญ หำกำรทุ จริต  และประพฤติมิ ชอบในองค์กรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 
       ๑.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
          ขั้นที่ ๑ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมเพ่ือ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน 
            ขั้นที่ ๒ ฝึกอบรมเพ่ิมสมรรถนะจิต ด้วยกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะ 
          ขั้นที่  ๓ สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันของคนในองค์กรโดยยึด
ระเบียบกติกำในกำรปฏิบัติงำน 
                     ขั้นที่ ๔ ประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของบุคลำกร และผู้มำรับ
บริกำร 
 
                                                             

๑๗ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยวีระศักดิ์ ศรีอ่อน, นำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลบ้ำนเดื่อ , ๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๐. 

๑๘ สนทนำกลุ่มเฉพำะ ดร.เรียงดำว ทวะชำลี, ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร รปม. มจร.วิทยำเขตขอนแก่น , ๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๙ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยสุรชำติ  บรศักดิ์ , ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค่ำยบกหวำน, ๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๐. 

๒๐ สนทนำกลุ่มเฉพำะ นำยสุริยำ  พรหมโคตร, สมำชิกสภำจังหวัดหนองคำย (ส.จ.), ๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๐. 



๑๗๗ 
 

 
 
      ๑.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
            ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม 
                      ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
            ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้
มำรับบริกำร 
       ๕) ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 
 
      ๑.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน      
กลยุทธ์ 
             ๑) มอบหมำยให้ กองกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดอบรม
บุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรม 
             ๒) มอบหมำยให้ ส ำนักปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลำกร และ
ตัวแทนภำคประชนเข้ำร่วมในกำรอบรม 
             ๓) มอบหมำยให้ แผนกประชำสัมพันธ์ แผนงำน โครงกำร ที่เก่ียวข้อง 
 
      ๑.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  ๑) แผนงานการส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงาน
ด้วยความเที่ยงตรงและม่ันคง  
 

สาระส าคัญ 
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
วิธีการ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑ .สร้ำงควำมรู้  ควำม
ควำม เข้ ำ ใจ ใน ห ลั ก
พุทธธรรม และหลักนิติ
ธ ร ร ม  เ พ่ื อ น ำ ม ำ
ป ระยุ ก ต์ ใช้ ส ำห รั บ
บริหำรงำน 
เพ่ือให้ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน อปท. 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำงมคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจและมี

๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธ
ธรรมและหลักนิติธรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในบริหำรงำน 
ให้กับผู้บริหำร สมำชิก
สภำ ข้ำรำชกำร พนักงำน
อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒. เพ่ือแก้ปัญหำกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในองค์กรอย่ำงมี

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนโดย
วิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรม 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
/ สัมมนำ 
๓. วำงมำตรกำรจูงใจ
และลงโทษ 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 



๑๗๘ 
 

ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 

ประสิทธิภำพ 

   
  ๒) โครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการ
บริหารงานด้วยความเที่ยงตรงและม่ันคง  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑.อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในกำร
สร้ำงควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 
 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
มำใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำ
ใจควำมโปร่งใส
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและน ำ
ควำมโปร่งใสตำม
แนว
พระพุทธศำสนำมำ
ปรับใช้ในกำร
บริหำรงำน 

ส่วน
กำรศึกษำ 

๒.โครงกำร
ฝึกอบรมศึกษำดู
งำน อปท.ที่ได้รับ
รำงวัล            
ธรรมำภิบำล 
 

เพ่ือสร้ำง
แรงจูงใจในกำร
น ำควำมโปร่งใส
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
มำใช้ในกำร
บริหำรงำน 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเกิด
แรงจูงใจในกำร
น ำควำมโปร่งใส
เชิงพุทธมำ
ปฏิบัติหน้ำที่
ร่วมกันใน
องค์กร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

องค์กรได้รับรำงวัล         
ธรรมำภิบำลดีเด่น 

ส่วน
กำรศึกษำ 

๓.โครงกำรจัดท ำ
วำรสำร อปท. 

เพ่ือเผยแพร่
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และ
กิจกรรมต่ำงๆ 
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 

ประชำชน และ
บุคลำกร ได้
ทรำบข่ำวสำร 
ควำมรู้ และ
คุณค่ำ ของกำร
บริหำรงำนด้วย
ควำมโปร่งใส
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ประชำชนและ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ร่วมคิด 
ร่วมสร้ำง ควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำให้
เกิดในชุมชน 

ฝ่ำยประชำ 
สัมพันธ์ 

  
 



๑๗๙ 
 

  ๑.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
       ๑) ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ
มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
       ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร 
  ๒. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหารงบประมาณด้วย
ความซ่ือสัตยส์ุจริตและไม่คดโกง  
 
     ๒.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
            ๑) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๒) เพ่ือขยำยช่องทำงกำรรับรู้ในข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่
ประชำชน และเพ่ิมประสิทธิผลในกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนงบประมำณ 
       
     ๒.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
         ขั้นที่ ๑ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมเพ่ือ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
            ขั้นที่ ๒ ฝึกอบรมเพ่ิมคุณภำพจิต ด้วยกำรปลูกฝังจิตส ำนึก มโนธรรมควำม
กลัวและละอำยต่อบำป 
          ขั้นที่ ๓ สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันของคนในองค์กรโดยยึด
ระเบียบกติกำในกำรปฏิบัติงำน 
                     ขั้นที่ ๔ ประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของบุคลำกร และผู้มำรับ
บริกำร 
 
      ๒.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
           ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม 
                     ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
           ๓) จัดท ำ Web Site บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของ อปท. 
      ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
                      ๕) ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 
 
      ๒.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน       
กลยุทธ์ 
            ๑) มอบหมำยให้กองกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดอบรม
บุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมโปร่งใสตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ 
            ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลำกร และ
ตัวแทนภำคประชนเข้ำร่วมในกำรอบรม 



๑๘๐ 
 

      ๒.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 
            ๑) แผนงานการส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหาร
งบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและไม่คดโกง 
 

สาระส าคัญ         
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
วิธีการ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ส่งเสริมกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ในหลักพุทธธรรม 
(สมำธิ-มโนสุจริต) และ
หลักนิติธรรม เพื่อ
น ำมำประยุกต์ใช้งำน
บริหำรจัดกำร
งบประมำณเพ่ือให้
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
ข้ำรำชกำร พนักงำน 
อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร
ข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง
และรวดเร็ว 
 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำ
ประยุกต์ใช้ในงำนบริหำร
จัดกำรงบประมำณ ให้กับ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ข้ำรำชกำร พนักงำน 
อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง ในงำน
บริกำรข้อมูลอย่ำงมี
คุณภำพ 
๒ .เพ่ือแก้ปัญหำควำมไม่
เ ส ม อ ภ ำ ค ใ น อ อ ก
ข้อบัญญัติด้ำนงบประมำณ
ของ อปท. 

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรมเรื่องควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำในงำน
บริกำรข้อมูลงบประมำณ 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
๓. จดัท ำ Web Site 
กำรบริกำรข้อมูล 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

           ๒) โครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงาน
บริหารงบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและไม่คดโกง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑.อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในกำร
ส่งเสริมควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลงบประมำณ
และข้อบัญญัติ 
 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำหลัก
ควำมโปร่งใส
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
มำใช้ในกำร
บริกำรให้ข้อมูล
งบประมำณ
และข้อบัญญัติ 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจหลักควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและน ำ
ควำมโปร่งใสตำม
แนว
พระพุทธศำสนำมำ
ปรับใช้ในกำร
บริกำรข้อมูล
งบประมำณและ
ข้อบัญญัติ 

ส่วน
กำรศึกษำ 

๒.โครงกำร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ  
และประชำชน 
 

เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจร่วมกัน
ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่และ
ประชำชนใน
กำรน ำควำม
โปร่งใสเชิงพุทธ
มำใช้ในกำร
บริกำรข้อมูล
งบประมำณ
และข้อบัญญัติ 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเกิด
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรน ำ
ควำมโปร่งใส
เชิงพุทธเป็น
แนวทำงในกำร
ให้บริกำรข้อมูล
แก่ประชำชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

อปท.และ
ประชำชน ร่วมมือ
กันแก้ปัญหำกำร
บริกำรข้อมูล
งบประมำณ และ
ข้อบัญญัติอย่ำง
ตรงจุด และ
ต่อเนื่อง 

ส่วน
กำรศึกษำ 

๓.โครงกำรจัดท ำ
Web Site 
บริกำรให้ข้อมูล
งบประมำณและ
ข้อบัญญัติ อปท 

เพ่ือเผยแพร่
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และ
กิจกรรมต่ำงๆ 
ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต  

ประชำชน และ
บุคลำกร ได้
ทรำบข่ำวสำร 
ควำมรู้ และรับ
บริกำรข้อมูล
งบประมำณ
และข้อบัญญัติ
ด้วยควำมเสมอ
ภำค 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ประชำชน เกิด
ควำมเข้ำใจ ใน
กระบวนกำร 
ขั้นตอน ต่ำงๆ ใน
กำรบริกำรข้อมูล
งบประมำณและ
ข้อบัญญัติอย่ำง
ชัดเจน 

ประชำ  
สัมพันธ์ 



๑๘๒ 
 

   ๒.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
             ๑) ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ
มำปรับใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของบุคลำกร 
             ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร 
             ๓) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ Web Site บริกำร ของอปท. 
 
  ๓. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยความ
เสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง  
 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
            ๑) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๒) เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่บุคลำกร และเพ่ิมประสิทธิผลในกำรให้บริกำร
ด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชน 
       
     ๓.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
         ขั้นที่ ๑ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมเพ่ือ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ขั้นที่ ๒ ฝึกอบรมด้วยกำรปลูกฝัง จิตส ำนึกสำธำรณะ  
          ขั้นที่ ๓ สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันของคนในองค์กรโดยยึด
ระเบียบกติกำในกำรปฏิบัติงำน 
                     ขั้นที่ ๔ ประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของบุคลำกร และผู้มำรับ
บริกำร 
   
      ๓.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
           ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม 
                     ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
           ๓) จัดท ำ Web Site บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของ อปท. 
      ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
                      ๕) ข้อมูลด้ำนบุคลำกร และกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 
      ๓.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน       
กลยุทธ์ 
            ๑) มอบหมำยให้กองกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดอบรม
บุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมโปร่งใสตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ 
            ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลำกร เข้ำ
ร่วมในกำรอบรม 



๑๘๓ 
 

       ๓.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
            ๑) แผนงานการส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมเพื่ อพัฒนา
บุคคลากรด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง 
 

สาระส าคัญ         
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

วิธีการ 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑ .ส่ งเสริมกำรสร้ ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ห ลั ก พุ ท ธ ธ ร ร ม 
(ปัญญำและมโนสุจริต)
และหลักนิติธรรมเพ่ือ
น ำ ม ำ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
พั ฒ น ำ บุ ค ล ำ ก ร
ข้ำรำชกำร พนักงำน 
อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำงมีควำมรู้
ค ว ำ ม เข้ ำ ใจ แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
บุคลำกร ข้ำรำชกำร
พนักงำน อปท. 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
จ้ำง  
๒. เพ่ือควำมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และเพ่ิมประสิทธิผล
ในงำนบริกำรด้ำนต่ำงๆ 
ของ อปท.  

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรมส่งเสริม
ควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำในสำย
งำนสนับสนุน 
 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

  
 
         ๒) โครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑.อบรมกำร
สร้ำงควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
ในกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
มำพัฒนำ
บุคลำกร 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำ
ใจควำมโปร่งใส
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและ
น ำควำมโปร่งใส
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
มำปรับใช้ในกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ส่วนกำรศึกษำ 



๑๘๔ 
 

๒.โครงกำร
สนทนำกลุ่ม
ย่อย ผู้บริหำร
หัวหน้ำ
หน่วยงำน 
บุคลำกรผู้เข้ำ
อบรม 
 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
มำใช้พัฒนำ
บุคลำกร 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
น ำควำมโปร่งใส
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
เป็นแนวทำงใน
พัฒนำบุคลำกรใน
ส่วนงำนด้ำน
ต่ำงๆ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมเข้ำใจ
สำมำรถน ำควำม
โปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
มำปรับใช้ในกำร
พัฒนำบุคลำกรได้ 

ส่วนกำรศึกษำ 

๓.โครงกำร
จัดท ำ Web 
Site  

เพ่ือเผยแพร่
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และ
กิจกรรมต่ำงๆ 
ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต  

บุคลำกรและ
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำ
ควำมโปร่งใสตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
ไปประยุกต์ใช้ใน
พัฒนำบุคลำกร 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

บุคลำกรมี
แรงจูงใจเชิงบวก
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และ
ประชำชนมีควำม
พอใจในกำรรับ
บริกำรด้ำนต่ำงๆ
ของ อปท. 

ประชำ  
สัมพันธ์ 

  
  ๓.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
       ๑) ร้อยละของควำมเข้ำใจ และกำรน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ
มำปรับใช้ในงำนพัฒนำบุคลำกร 
       ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
       ๓) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร 
 
  ๔) กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงาน ด้วย
การส่งเสริมสัมมาอาชีพ  
 
     ๔.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
            ๑) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๒) เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำร่วมกันของบุคลำกร 
และประชำชนในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
          ๔.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
            ขั้นที่ ๑ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน             



๑๘๕ 
 

                      ขั้นที่  ๒  อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน           
            ขั้นที่ ๓ สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดควำม
รับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรงำนร่วมกันระหว่ำงองค์กรและประชำชน 
                      ขั้นที่ ๔ ประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ  
 
       ๔.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
             ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม 
                      ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
             ๓) สถำนที่จัดนิทรรศกำร 
            ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
 
      ๔.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน      
กลยุทธ์ 
             ๑) มอบหมำยให้ส่วนกำรศึกษำ เปิดอบรมบุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้    
ควำมเข้ำใจในควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
             ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัด ส่งบุคลำกร และตัวแทนภำคประชำชนเข้ำร่วมใน
กำรอบรม 
   ๓) มอบหมำยให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ติดต่อประสำนงำน โรงเรียนในชุมชนเพ่ือ
จัดนิทรรศกำรกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ร่วมกันในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

      ๔.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 
            ๑) แผนงานการสร้างความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงาน ด้วยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ 
 

สาระส าคัญ 
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
วิธีการ 

 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.สร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ควำมศรัทธำ ให้
บุคลำกร ประชำชน 
และเยำวชน ในกำรยึด
ควำมรับผิดชอบตำม
แนวพระพุทธศำสนำ 
ในกำรบริหำรงำน 
กิจกรรมโครงกำร และ
กำรอยู่ร่วมกันในชุมชน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วย
กำรประกอบสัมมำ
อำชีพ 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำควำม
รับผิดชอบตำมแนว
พระพุทธศำสนำ มำ
ประยุกต์ใช้ใน กำร
บริหำรงำน โครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ของ อปท. 
๒. เพ่ือสร้ำงควำม
รับผิดชอบร่วมกันของ
บุคลำกร ประชำชน 
เยำวชน และหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันและกำรอยู่ร่วมกัน 

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรม 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
๓. จัดนิทรรศกำรร่วมคิด
รับผิดชอบ มีสัมมำอำชีพ
สร้ำงสรรคต์่อชุมชน 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

          
  ๒) โครงการ / กิจกรรม การสร้างความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบใน
การบริหารงาน ด้วยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมา
ณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบ 

๑.อบรมกำร
สร้ำงควำม
รับผิดชอบตำม
แนวพระพุทธ 
ศำสนำในกำร
บริหำรงำนของ
บุคลำกร 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำควำม
รับผิดชอบตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำใช้
ในกำรบริหำรงำน 
โครงกำร กิจกรรม
ต่ำงๆ ของ อปท. 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำ
ใจควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรม
มีควำมเข้ำใจ
และน ำควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำส
นำ มำปรับใช้

ส่วนกำร 
ศึกษำ 



๑๘๗ 
 

เยำวชน และ
ประชำชนที่
เกี่ยวข้อง 

ในงำน
บริหำรงำน 

๒.โครงกำร
นิทรรศกำร
เยำวชนคนรุ่น
ใหม่ รู้
รับผิดชอบต่อ
ตน และสังคม 
 

เพ่ือสร้ำงแรงจูงในกำร
น ำควำมรับผิดชอบ
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำใช้
ในงำนบริหำรชีวิต 
และบริหำรชุมชน 

เยำวชน เกิด
แรงจูงใจในกำร
น ำควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรชีวิต 
และร่วมกัน
พัฒนำชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

เยำวชนรุ่น
ใหม่เป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำร
พัฒนำชุมชน
ต่อไป 

ส่วน    
สวัสดิกำร
และสังคม 

๓.โครงกำร
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอำชีพ
แก่ประชำชน  

เพ่ื อส่ ง เสริมควำมรู้
และทักษะด้ำนอำชีพ
และเพ่ือสร้ำงโอกำส
และทำงเลือกในกำร
ประกอบอำชีพ เป็ น
กำรเพ่ิมรำยได้และลด
รำยจ่ำยในครัวเรือน 
เป็ น กำรอยู่ ร่ ว มกั น
อย่ำงสร้ำงสรรค์และ
รับผิดชอบชุมชนด้วย
กำรประกอบสัมมำ
อำชีพ 

มีควำมรู้ควำมรู้
และทักษะด้ำน
อ ำ ชี พ แ ล ะ มี
โ อ ก ำ ส แ ล ะ
ทำงเลือกในกำร
ประกอบอำชีพ 
อยู่ร่วมกันอย่ำง
ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์
รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ป ร ะ ช ำ ช น 
เยำวชน และ
อปท. มีควำม
รับผิดชอบใน
ก ำ ร อ ยู่ กั น
ภำยในชุมชน
ผ่ ำ น ก ำ ร
ท ำงำนโดยกำร
ประกอบสัมมำ
อำชีพ  

ฝ่ำยประชำ  
สัมพันธ์ 

  
       ๔.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
             ๑ ) ร้อยละของควำม เข้ ำ ใจ  และกำรน ำควำมรับผิ ดชอบ ตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในบริหำรงำนของบุคลำกร 
             ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร  และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
   ๓) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้เข้ำร่วมนิทรรศกำร 
             ๔) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมอำชีพเสริม 
 
 



๑๘๘ 
 

  ๕. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหาร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิต  
 

  ๕.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
   ๑ ) เพ่ือสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำร่วมกันของบุคลำกร และ
ประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
          ๕.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
            ขั้นที่ ๑ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ             
                      ขั้นที่  ๒  อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ           
            ขั้นที่ ๓ สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดควำม
รับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรงบประมำณร่วมกันระหว่ำงองค์กรและประชำชน 
                      ขั้นที่ ๔ ประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ  
 
      ๕.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
            ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม 
                     ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
   ๓) สถำนที่ศึกษำดูงำน อปท.ดีเด่น ด้ำนบริหำรจัดงำนงบประมำณ 
           ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
 
      ๕.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน      
กลยุทธ์ 
           ๑) มอบหมำยให้ส่วนกำรศึกษำเปิดอบรมบุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
           ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดส่งบุคลำกร และตัวแทนภำคประชำชนเข้ำร่วมใน
กำรอบรม 
      ๓) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดประสำนงำน อปท.ที่ได้รับรำงวัลเพื่อศึกษำดูงำน 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

      ๕.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
             ๑) แผนงานการส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงบประมาณ เพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิต 
 

สาระส าคัญ 
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

วิธีการ 

 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑ .ส่ งเสริมกำรสร้ ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ควำมรับผิดชอบตำม
แนวพระพุทธศำสนำ
เ พ่ื อ ให้ ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
พ นั ก ง ำ น  อ ป ท . 
ลู ก จ้ ำ ง ป ร ะ จ ำ 
พนักงำนจ้ำง มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ใน งำน
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
งบ ป ระมำณ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๑ . เพ่ื อส ร้ ำ งควำมรู้ ค ว ำม
เข้ ำ ใ จ ใ น ก ำ ร น ำ ค ว ำ ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต ำ ม แ น ว
พระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้
งำนบริหำรจัดกำรงบประมำณ  
๒ . เพ่ื อ ส ร้ ำงแน วท ำงกำร
ปฏิบัติร่วมกันของบุคลำกร
ประชำชน และหน่ วยงำน
ต่ำงๆ ในกำรเป็นผู้ให้บริกำร
และผู้ รับบริกำร ที่ มี ควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน
โดยวิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรม 
๒ .ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติกำร  
๓. ศึกษำดูงำน อปท.
ดีเด่น 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

       
       ๒ ) โครงการ / กิจกรรม  การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความ
รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิต 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑.อบรมเชิง
ปฏิบัติในกำร
สร้ำงควำม
รับผิดชอบเชิง
พุทธของ
บุคลำกรที่มี
หน้ำที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
น ำควำมรับผิดชอบ
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำใน
กำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณของ 
อปท. 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำ
ใจควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและ
น ำควำม
รับผิดชอบเชิง
พุทธมำปรับใช้
ในกำรบริหำร
จัดกำร
งบประมำณ 

ส่วน
กำรศึกษำ 



๑๙๐ 
 

๒ .ป ระชุ ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  ผู้
ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
บริหำรจัดกำร
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
โดยต รง  ผู้ น ำ
ชุ ม ช น  แ ล ะ
ป ร ะ ช ำ ช น ที่
สนใจ 

เพ่ือรับรู้ รับทรำบ 
ถึ ง ปั ญ ห ำ 
กระบวนกำรในกำร
ให้ บริหำรจัดกำร
และรับผิดชอบใน
กำรแก้ ไขปั ญ ห ำ
ร่วมกัน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
มี ส ำ นึ ก ใน ก ำ ร
ร่ ว ม คิ ด  ร่ ว ม
รั บ ผิ ด ช อบ  ต่ อ
หน้ำที่ของตนใน
กำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ 

๕๐,๐๐๐ องค์กรและ
ชุมชนมีกำร
บริหำรจัดกำร
งบประมำณ 
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลัด 

๓.โครงกำร
ฝึกอบรมศึกษำ
ดูงำน อปท.ที่
ได้รับรำงวัล            
ธรรมำภิบำล 
 

เพ่ือสร้ำงแรงจูงใน
กำรน ำควำม
รับผิดชอบตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำ
ใช้บริหำรจัดกำร
งบประมำณของ
องค์กร 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เกิดแรงจูงใจใน
กำรน ำควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
เป็นแนวทำงใน
งำนบริหำรจัดกำร
งบประมำณของ 
อปท. 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

องค์กรได้รับ
รำงวัล 
ธรรมำภิบำล
ดีเด่น 

ส ำนักปลัด 

 
    ๕.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
           ๑ ) ร้อยละของควำม เข้ ำ ใจ  และกำรน ำควำมรับผิ ดชอบ ตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร  ในด้ำนต่ำงๆ ของ 
อปท. 
 
  ๖.กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารคน ชุมชน
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 
  ๖.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
   ๑ ) เพ่ือสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรคน ชุมชนและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  
    ๒) เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำร่วมกันของบุคลำกร และ
ประชำชนในกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 



๑๙๑ 
 

          ๖.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
            ขั้นที่ ๑ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรคน สังคมและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม             
                      ขั้นที่  ๒  อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำม
รับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรคน สังคมและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม      
            ขั้นที่ ๓ สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันโดยยึดควำม
รับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรคน ชุมชนและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ระหว่ำงองค์กร
และประชำชน 
                      ขั้นที่ ๔ ประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ  
     
       ๖.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
            ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม 
                      ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
   ๓)  ชุมชนและแหล่งธรรมชำติ เพ่ือใช้เป็นสถำนที่กรณีศึกษำดูงำน 
            ๔) แบบทดสอบควำมรู้ และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
 
       ๖.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน     
กลยุทธ์ 
             ๑) มอบหมำยให้ส่วนกำรศึกษำด ำเนินกำรเปิดอบรมบุคลำกรทั้งหมด ให้มี
ควำมรู้   ควำมเข้ำใจในควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
             ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดส่งบุคลำกร และตัวแทนภำคประชำชนเข้ำร่วมใน
กำรอบรม 
    ๓) มอบหมำยให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประสำนงำนชุมชนใกล้แหล่งธรรมชำติ
เข้ำร่วมพูดคุยปรึกษำหำรือแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงคน ชุมชนและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

       ๖.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 
            ๑) แผนงานการส่งเสริมความรับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนาในการ
บริหารคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 

สาระส าคัญ 
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

วิธีการ 

 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. เสริมสร้ำงกำรอยู่
ร่วมกันระหว่ำงคน 
ชุมชนและธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ ก่อให้เกิด
กำรพัฒนำเชิงอนุรักษ์ มี
กิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำควำม
รับผิดชอบตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรคน 
ชุมชนและธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมของ อปท. 
๒. เพ่ือสร้ำงควำม
รับผิดชอบร่วมกันของ
บุคลำกร ประชำชน และ
ชุมชนในกำรพัฒนำคนและ
อนุรักษ์แหล่งธรรมชำติ  

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่น
โดยวิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรม 
๒.ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร  
๓. ศึกษำดูงำนชุมชน
และแหล่งธรรมชำติ
ตัวอย่ำง  

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

         
    ๒ ) โครงการ / กิ จกรรม  การส่ งเสริมความรับผิ ดชอบ ตามแนว
พระพุทธศาสนาในการบริหารคน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑.อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรใน
กำรสร้ำงควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำสน
ำเพ่ือกำรพัฒนำ
คน ชุมชนและ
ธรรมชำติ

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
น ำควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
มำสนับสนุน
ส่งเสริม โครงกำร 
กิจกรรมกำร

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำ
ใจควำมรับผิดชอบ
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและ
น ำควำม
รับผิดชอบตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
มำปรับใช้ในงำน
สนับสนุน
ส่งเสริมโครงกำร

ส่วน      
กำรศึกษำ 



๑๙๓ 
 

สิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน 

พัฒนำเชิงอนุรักษ์
ต่ำงๆ ของ อปท. 

พัฒนำเชิง
อนุรักษ์ของ 
อปท. 

๒.โครงกำร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร ผู้น ำ
ชุมชน ในกำร
เป็นแกนน ำใน
กำร
ประสำนงำน
หน่วยงำนต่ำงๆ 
ในชุมชน 

เพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยผู้น ำ
ชุมชนในกำร
แก้ปัญหำ 
ตรวจสอบ และ
สนับสนุนแนวทำง
พัฒนำเชิงอนุรักษ์
ตำมโครงกำร 
กิจกรรมต่ำงๆของ
ชุมชน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม
ถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ 
ควำมรู้ และปัญหำ
ต่ำงๆที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนของตน เพื่อ
ร่วมกันหำแนว
ทำงกำรพัฒนำคน
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

เกิดเครือข่ำยกำร
พัฒนำคน ชุมชน
และธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมที่
เข้มแข็ง 

ส ำนักปลัด 

๓.โครงกำร
ศึกษำดูงำน
ชุมชนและ
แหล่งธรรมชำติ
ตัวอย่ำง 

เพ่ือสร้ำงกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำง
รับผิดชอบ
ระหว่ำงคน ชุมชน
และธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 

ประชำชนและ
ชุมชนใกล้แหล่ง
ธรรมชำติเข้ำร่วม
พูดคุยปรึกษำหำรือ
เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำเชิง
อนุรักษ์ต่อไป 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

คนในชุมชนร่วม
แรง ร่วมใจกัน
ดูแลชุมชน เพื่อ
กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

ส่วน
สวัสดิกำร
และสังคม 

      
  ๖.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
             ๑ ) ร้อยละของควำม เข้ ำ ใจและกำรน ำควำมรับ ผิ ดชอบ ตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในงำนบริหำรของบุคลำกร 
             ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
             ๓) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน ชุมชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรพูดคุย
ปรึกษำแนวทำงกำรพัฒนำคน ชุมชนและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
 
   ๗. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนา
ในการบริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ  
 
  ๗.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
   ๑) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักกำรมีส่วนร่วม
มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำของบุคลำกร และประชำชน
ในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชนอย่ำงต่อเนื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



๑๙๔ 
 

      ๗.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
            ขั้นที่  ๑ สร้ำงควำมรู้  และควำมเข้ำใจในกำรน ำกำรมีส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำรงำนพัฒนำชุมชน 
          ขั้นที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักกำรมีส่วนร่วม
มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน   
          ขั้นที่  ๓ สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำน และปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกัน โดยยึด
หลักกำรบริหำรกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำในทุกขั้นตอน 
                       ขั้นที่ ๔ ประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้มำรับ
บริกำร 
 
         ๗.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
              ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม 
                          ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
              ๓) ศูนย์กำรเรียนรู้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ในกำรเรียนรู้ของคนในชุมชน 
              ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
 
       ๗.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน    
กลยุทธ์ 
             ๑) มอบหมำยให้ส่วนกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดอบรม
บุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
             ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลำกร และ
ตัวแทนภำคประชนเข้ำร่วมในกำรอบรม 
             ๓) มอบหมำยให้ส่วนสวัสดิกำรและสังคมของ อปท. จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

      ๗.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 
           ๑) แผนงานการส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมตามแนว
พระพุทธศาสนาในการบริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ 
 

สาระส าคัญ        
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
วิธีการ 

 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ส่งเสริมกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักกำรมีส่วนร่วมตำม
แนวพระพุทธศำสนำ 
และสร้ำงเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ร่วมกันของ 
อปท.และชุมชน ใน
กำร 
บริหำรงำนในโครงกำร 
กิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงมี
ประสิทธิผล 
 
 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำ
ประยุกต์ใช้ในบริหำรงำน 
ให้กับพนักงำน อปท. 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
จ้ำง และประชำชน 
๒.เพ่ือควำมสร้ำงเครือข่ำย
กำร เรี ยนรู้ ร่ วมกัน ของ
บุคลำกรและประชำชนใน
กำรพัฒนำชุมชน อย่ำง
ต่อเนื่อง       
 

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรม 
๒.กำรสนทนำกลุ่มย่อย
ผู้น ำชุมชน 
๓. จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้
ประจ ำ อปท. 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

 
            ๒) โครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วม
ตามแนวพระพุทธศาสนาในการบริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑.อบรมกำร
สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ
ชุมชน 
 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรน ำ
หลักกำรมีส่วนร่วม
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำใน
กำรพัฒนำชุมชน 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและ
น ำหลักกำรมี
ส่วนร่วมเชิงพุทธ
มำปรับใช้ในกำร
บริหำรงำน 

ส่วน
กำรศึกษำ 



๑๙๖ 
 

๒.โครงกำร
สนทนำกลุ่ม
ย่อย 
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ใน
กำรบริหำร
ชุมชนร่วมกัน 
 

เพ่ือสร้ำงแรงจูงใน
กำรน ำหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำใช้
ในกำรบริหำรงำน
พัฒนำชุมชน 

ผู้เข้ำร่วมกำร
สนทนำเกิดกำร
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ 
ประสบกำรณ์ใน
กำรแก้ปัญหำ
กำรบริหำรงำนที่
เกิดข้ึนและ
ร่วมมือกันแก้ไข 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

เกิดชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ 

ส ำนักปลัด 

๓.โครงกำร
จัดท ำวำรสำร 
อปท. 

เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และ
กิจกรรมต่ำงๆ ใน
ร่วมมือกันของ อบต.
กับประชำชน ในกำร
บริหำรงำนพัฒนำ
ชุมชน 

ประชำชน และ
บุคลำกร ได้รับ
ข่ำวสำร ควำมรู้ 
และเกิดกำร
เรียนรู้ร่วมกันใน
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ประชำชนและ
อปท. ร่วมคิด 
ร่วมสร้ำง กำร
พัฒนำให้เกิดขึ้น
ในชุมชน 

ส่วน
กำรศึกษำ 

   
    ๗.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
           ๑ ) ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำหลักกำรมีส่ วนร่วม ตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรบริหำรงำนของบุคลำกร 
           ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร 
 
  ๘ . กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
 
     ๘.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
            ๑) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในบริหำรจัดกำรงบประมำณ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 
            ๒) เพ่ือสร้ำงช่องทำงรับรู้ในข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิม
ประสิทธิผลในกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนงบประมำณ ด้วยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำของบุคลำกร และประชำชน 
       
 
 
 



๑๙๗ 
 

     ๘.๒ กระบวนการด าเนินงาน 
         ขั้นที่ ๑ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลักกำรมีส่วนร่วม
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
            ขั้นที่ ๒ ฝึกอบรมเพ่ิมคุณภำพจิต ด้วยกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะ 
          ขั้นที่  ๓ สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันของคนในองค์กรและ
ประชำชน 
                     ขั้นที่ ๔ ประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของบุคลำกร และผู้มำรับ
บริกำร 
      ๘.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
           ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม 
                     ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
           ๓) จัดท ำ Web Site บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของ อปท. 
      ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
                      ๕) ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 
 
      ๘.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน       
กลยุทธ์ 
            ๑) มอบหมำยให้กองกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดอบรม
บุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมโปร่งใสตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ 
            ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลำกร และ
ตัวแทนภำคประชนเข้ำร่วมในกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

      ๘.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 
            ๑) แผนงานการส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
 

สาระส าคัญ         
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
วิธีการ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ส่งเสริมกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ในหลักพุทธธรรม 
(สมำธิ-มโนสุจริต) และ
หลักกำรมีส่วนร่วม 
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้
งำนบริหำรจัดกำร
งบประมำณเพ่ือให้
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
ข้ำรำชกำร พนักงำน 
อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง และ
ประชำชนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำร
บริหำรจัดกำร
งบประมำณร่วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำ
ประยุกต์ใช้ในงำนบริหำร
จัดกำรงบประมำณ ให้กับ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ข้ำรำชกำร พนักงำน 
อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง และ
ประชำชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒ .เพ่ือแก้ปัญหำกำรไม่มี
ส่วนร่วมของประชำชนใน
อ อ ก ข้ อ บั ญ ญั ติ ด้ ำ น
งบประมำณของ อปท. 
 

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรมหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำในงำน
บริกำรข้อมูลงบประมำณ 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
๓. จดัท ำ Web Site 
กำรบริกำรข้อมูล 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

           ๒) โครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑.อบรมเชิง
ปฏิบัติกำร
หลักกำรมีส่วน
ร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลงบประมำณ
และข้อบัญญัติ 
 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำหลักกำร
มีส่วนร่วมตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
มำใช้ในกำร
บริกำรให้ข้อมูล
งบประมำณ
และข้อบัญญัติ 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและน ำ
หลักกำรมีส่วนร่วม
ตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำ
ปรับใช้ในกำร
บริกำรข้อมูล
งบประมำณและ
ข้อบัญญัติ 

ส่วน
กำรศึกษำ 

๒.โครงกำร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ  
และประชำชน 
 

เพ่ือสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม
ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่และ
ประชำชนใน
กำรน ำหลักกำร
มีส่วนร่วมตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
มำใช้ในกำร
บริกำรข้อมูล
งบประมำณ
และข้อบัญญัติ 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเกิด
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรน ำ
หลักกำรมีส่วน
ร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำ
เป็นแนวทำงใน
กำรให้บริกำร
ข้อมูลแก่
ประชำชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

อปท.และ
ประชำชน ร่วมมือ
กันแก้ปัญหำกำร
บริกำรข้อมูล
งบประมำณ และ
ข้อบัญญัติอย่ำง
ตรงจุด และ
ต่อเนื่อง 

ส่วน
กำรศึกษำ 

๓.โครงกำรจัดท ำ
Web Site 
บริกำรให้ข้อมูล
งบประมำณและ
ข้อบัญญัติ อปท 

เพ่ือเผยแพร่
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และ
กิจกรรมต่ำงๆ 
ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต  

ประชำชน และ
บุคลำกร ไดรู้้
ข้อมูล และมี
ส่วนร่วมในกำร
เสนอข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับ
งบประมำณ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ประชำชน เกิด
ควำมเข้ำใจ ใน
กระบวนกำร 
ขั้นตอน ต่ำงๆ ใน
กำรเสนอ
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
งบประมำณชัดเจน 

ประชำ  
สัมพันธ์ 



๒๐๐ 
 

  ๘.๖ การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
             ๑ ) ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำหลักกำรมีส่ วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของบุคลำกร 
             ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร 
             ๓) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ Web Site บริกำร ของอปท. 
   
  ๙. กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้มี
จิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม   
 
     ๙.๑ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
            ๑ ) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม   
            ๒ ) เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและประชำชนในกำร พัฒนำ
บุคคลำกร ให้มจีิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม 
   
     ๙.๒  กระบวนการด าเนินงาน 
            ขั้ น ที่  ๑ สร้ ำ งควำม รู้  ค วำม เข้ ำ ใจ ใน หลั กกำรมี ส่ วน ร่ วม ตำมแน ว
พระพุทธศำสนำ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม          
                       ขั้นที่  ๒อบรมเชิ งปฏิบั ติ กำรใน กำรน ำหลักกำรมีส่ วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม        
        ขั้นที่ ๓ สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนและปฏิบัติร่วมกันของคนในองค์กร โดย
ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีจิต
สำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม   
                       ขั้นที่ ๔ ประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ  
 
  ๙.๓ การวางแผนเตรียมการด้านทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการ ดังนี้ 
         ๑) ห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม 
                  ๒) คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
   ๓) ศูนย์ประสำนงำนประจ ำ อปท. 
        ๔) แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
 
  ๙.๔ การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงาน หรือบุคคล ในการด าเนิน      
กลยุทธ์ 
         ๑) มอบหมำยให้ส่วนกำรศึกษำเปิดอบรมบุคลำกรทั้งหมด ให้มีควำมรู้     
ควำมเข้ำใจในหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำ 



๒๐๑ 
 

         ๒) มอบหมำยให้ส ำนักปลัดส่งบุคลำกร และตัวแทนภำคประชำชนเข้ำร่วมใน
กำรอบรม 
          ๓) มอบหมำยให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ประสำนงำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเข้ำร่วม
ในกำรระดมควำมคิดเห็น 
 
  ๙.๕ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 
  ๑) แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาในการพัฒนา
บุคลากร ให้มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม 
 

สาระส าคัญ 
ของแผนงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

วิธีการ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

๑ .เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักกำร
มี ส่ วน ร่ วมตำมแน ว
พระพุทธศำสนำมำ
ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก ำ ร
พัฒนำบุคลำกร ให้มี
จิ ต ส ำ ธ ำ ร ณ ะ แ ล ะ
สร้ำงสรรค์สังคม 
 
 

๑ . เพ่ื อ ส ร้ ำงค วำม รู้ ค ว ำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักกำรมีส่วน
ร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำ
มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
บุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะ
และสร้ำงสรรค์สังคม 
๒. เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือของ
คนในชุมชน ในกำรพ่ึงตนเอง
ด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ท ำหน้ำที่
บริกำรและสนับสนุนกำรท ำ
กิจกรรมต่ ำง ๆ  ด้ วยควำม
เข้ำใจในปัญหำเป็นอย่ ำงดี 
และต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่น
โดยวิธีกำร ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรม 
๒. สัมมนำ 
๓. สร้ำงชมรม 

พ.ศ.
๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 

งบ อปท. 
ส่วน
กำรศึกษำ
อบรม 

   
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

   ๒) โครงการ / กิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนา
ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๑.อบรมกำรสร้ำง
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ จนเกิดเป็น
แนวทำงกำร
ปฏิบัติร่วมกันใน
กำรสร้ำงสรรค์
ชุมชนด้วยจิต
สำธำรณะ 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
น ำหลักกำรมีส่วน
ร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำใน
กำรสร้ำงสรรค์
ชุมชนด้วยจิต
สำธำรณะ 

ผู้อบรมผ่ำน
แบบทดสอบ
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในหลักกำร
มีส่วนร่วมตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ 
โดยมีจิต
สร้ำงสรรค์ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้รับกำรอบรมมี
ควำมเข้ำใจและ
น ำหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำม
แนว
พระพุทธศำสนำ
มำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของ
ตนอย่ำงเต็มที่ 

ส่วนกำร 
ศึกษำ 

๒.โครงกำร
สัมมนำ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบกำรณ์ 
ปัญหำต่ำงๆ ของ
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 

เพ่ือสร้ำง เครือข่ำย
ในกำรพัฒนำคน 
อำชีพ วัฒนธรรม 
ประเพณี ของ
ชุมชน  

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร่วมคิด ร่วมสร้ำง 
แนวทำงในกำร
พัฒนำและแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึนในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ผู้ร่วมสัมมนำ
สร้ำงชมรม 
ต่ำงๆ ขึ้นใน 
ชุมชน เช่น 
ชมรมคนรักบ้ำน
เกิด 

ส ำนัก
ปลัด 

๓.โครงกำรจัดตั้ง
ศูนย์ประสำนงำน
ประจ ำ อปท. 

เพ่ือเป็นศูนย์ใน
กำรรับเรื่องร้อง
ทุกข์ เป็นฝ่ำย
ประสำนงำนของ 
หน่วยงำน ชมรม 
อปท. ในกำรท ำ
กิจกรรมและ
โครงกำรต่ำงๆ 

อปท.  ประชำชน 
หน่วยงำน และ
ชมรมต่ำงๆ 
ท ำงำนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 
ด้วยกำรร่วมแรง
ร่วมใจกันของทุก
ฝ่ำย 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

ศูนย์
ประสำนงำน
ประจ ำอปท.ที่
สำมำรถ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของทุก
ฝ่ำยได้เป็นอย่ำง
ดี 

ส่วน
สวัสดิกำร
และสังคม 

  
  ๙.๖  การวัดและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ 
         ๑ ) ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำหลักกำรมีส่ วนร่วม ตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในพัฒนำบุคลำกร    
         ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร  และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 



๒๐๓ 
 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ อปท ในจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๙ แบบจ าลอง : การส่งเสริมการโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาของ อปท ; สมเด็จ Model 

 

ธรรมาภิบาล 

สร้างเสริมความโปรง่ใสตามแนวพระพุทธศาสนา 

พุทธธรรม 

-หลักนิติธรรม 
-หลักการมี
ส่วนร่วม 
-หลักความ
รับผิดชอบ 

-ไตรสิกขา 
-สุจริต ๓ 

บริหารงาน บริหารเงิน 

ระบบ
บริหาร
งาน 
อปท. 

สร้างกลยุทธ์
ส่งเสริม 

ความโปร่งใส 
ตามแนว 
พระพุทธ 
ศาสนา 

วิสัยทัศน์ อปท. 

พันธกิจ อปท. 

 เป้าหมาย อปท. 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จการจดัการ 
๑. ผู้น ำของ อปท มีควำมมุ่งมั่นและมีควำมสำมำรถ         ๒. ระบบกำรจัดกำร วัฒนธรรมองค์กร ของ อปท. 
๓. นโยบำยส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ  ๔. กำรมีส่วนร่วมระหว่ำง อปท.และประชำชน 
 

 

เชิง
กล
ยุทธ์ 

กลยุทธ์การจดัการ 

 T : เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
W : กระบวนการจัดการ 
R : ทรัพยากรการจัดการ 
F : หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
A : การวัดและประเมินผล 
 
 

 

บริหารคน 

สร้างความเข้มแข็ง 

กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการ
บริหารงาน ด้วยความเท่ียงตรงและมั่นคง 
กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงาน ด้วยการส่งเสริมสมัมาอาชีพ 
กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน โดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ 

๑.อบรมกำรสร้ำงควำมรบัผิดชอบตำมแนวพระพทุธศำสนำในกำร
บรหิำรงำนของบุคลำกร เยำวชนและประชำชนที่เกี่ยวข้อง 
๒.โครงกำรนิทรรศกำรเยำวชนคนรุ่นใหม่รูร้ับผิดชอบต่อตนและสงัคม 
๓.โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชน 

๑.อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงเสรมิควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 
๒.โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน อปท.ที่ได้รับรำงวัลธรรมำภิบำล 
๓.โครงกำรจัดท ำวำรสำร อปท. 

กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหาร
งบประมาณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกง   
กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิต 
กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งบประมาณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนา
บุคคลากร ด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง   
กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
อยู่ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์การส่งเสรมิความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบุคลากร มีจิตสาธารณะและสรา้งสรรค์สังคม 
 

๑.อบรมกำรสร้ำงกำรมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 
๒.โครงกำรสนทนำกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรบริหำรชุมชน
ร่วมกัน 
๓.โครงกำรจัดท ำวำรสำรของ อปท. 

๑.อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อบรกิำรให้ข้อมลูงบประมำณและข้อบัญญัติ อปท. 
๒.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีผู่้รบัผิดชอบและ ปชช. 
๓.โครงกำรจัดท ำ Web Site บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติ อปท. 

๑.อบรมกำรสร้ำงควำมรบัผิดชอบตำมแนวพระพทุธศำสนำในกำร
บรหิำรงำนของบุคลำกรที่มหีน้ำที่เกี่ยวข้อง 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผูป้ฏิบัตหิน้ำที่บริหำรจัดกำรงบประมำณโดยตรง 
ผู้น ำ ชุมชน และประชำชนที่สนใจ 
๓.โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน อปท.ที่ได้รับรำงวัลธรรมำภิบำล 

๑.อบรมกำรสร้ำงควำมรบัผิดชอบตำมแนวพระพทุธศำสนำในกำรบริหำรงำน
ของบุคลำกรทีม่ีหน้ำทีเ่กี่ยวข้อง 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผูป้ฏิบัตหิน้ำที่บริหำรจัดกำรงบประมำณโดยตรง 
ผู้น ำ ชุมชน และประชำชนที่สนใจ 
๓.โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน อปท.ที่ได้รับรำงวัลธรรมำภิบำล 

๑.อบรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

๑.อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพื่อกำรพัฒนำคน ชุมชนและธรรมชำติ 
๒.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้น ำ ชุมชน ในกำรเป็นแกนน ำในกำร
ประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆในชุมชน 
๓.โครงกำรศึกษำดูงำน ชุมชนและแหล่งธรรมชำติตัวอย่ำง 

๑.อบรมเชิงควำมรู้ควำมเข้ำใจจนเกิดเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิร่วมกันใน
กำรสร้ำงสรรค์ชุมชนด้วยจิตสำธำรณะ 
 ๒.โครงกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของผูป้ฏิบัติหน้ำที ่
๓.โครงกำรจัดต้ังศูนย์ประสำนงำนประจ ำ อปท. 

กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพุทธ 
 
 

บริหารคน 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพุทธ 
 
 

กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพุทธ 
 
 

บริหารเงิน 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

บริหารงาน 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 



๒๐๔ 
 

 กรอบควำมคิดบทสรุป (Conceptualize) ของกำรวิจัยมีปัจจัยส ำคัญ ๔ ประกำร ของระบบ
กำรจัดกำรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ 
 ๑. คุณลักษณะของกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำน
ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหลักธรรมำภิบำล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักกำรมีส่วน
ร่วม และหลักควำมรับผิดชอบ บูรณำกำรด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ ไตรสิกขำ และสุจริต ๓  แล้ว
น ำมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรของ อปท. คือ บริหำรงำน บริหำรเงิน และบริหำรคน 
 ๒. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ น ำมำปรับใช้กับกำรบริหำรงำนของ อปท.คือ 
ด้ำนบริหำรงำน ๓ กลยุทธ์ ด้ำนบริหำรเงิน ๓ กลยุทธ์ และด้ำนบริหำรคน ๓ กลยุทธ์  โดยแต่ละด้ำน
มี ๙ โครงกำร/กิจกรรมรองรับ  รวมทั้งสิ้น ๒๗ โครงกำร/กิจกรรม   
 ๓. ก ำหนดกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์กำร
จัดกำร ประกอบด้วย เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ (Target) กระบวนกำรจัดกำร (Working Process) 
ทรัพยำกรจัดกำร (Resource) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (Function) และกำรวัดผลและประเมินผล 
(Assessment) 
 ๔. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จกำรจัดกำร ประกอบด้วย ผู้น ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร 
ระบบกำรจัดกำร วัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำ และกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง อปท.และประชำชน 
 
 กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ น ำไปปรับใช้กับระบบกำร
บริหำรงำน ๓ ด้ำน คือด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรบริหำรเงิน และด้ำนกำรบริหำรคน ของ อปท. ใน
จังหวัดหนองคำย โดยมีกลยุทธ์กำรจัดกำร ประกอบด้วย เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ (Target) กระบวนกำร
จัดกำร (Working Process) ทรัพยำกรจัดกำร (Resource) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (Function) และ
กำรวัดผลและประเมินผล (Assessment)  

กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนของ อปท. ใน
จังหวัดหนองคำย จ ำนวน ๙ กลยุทธ์ น ำไปประยุกต์ใช้กับระบบกำรบริหำรงำนของ อปท. ๓  ด้ำน คือ 
ด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรบริหำรเงิน และด้ำนกำรบริหำรคน กลยุทธ์ทั้ง ๙ ประกอบด้วย ๑) กล
ยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ด้วยความเที่ยงตรงและม่ันคง 
(ประสิทธิภาพจิต=สมาธิ) ๒) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงาน ด้วยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ (เลี้ยงชีพเป็น=ศีลทางสังคม)  ๓) กลยุทธ์กำรส่งเสริม



๒๐๕ 
 

ควำมโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ        
(รู้ชุมชน=ศีลทางสังคม) ๔) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงำนบริหำร
งบประมำณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกง (คุณภาพจิต=สมาธิ)   ๕) กลยุทธ์กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิต (รู้
ตนเอง=ศีลทางวัตถุ)  ๖) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งบประมาณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม (คุณภาพจิต=สมาธิ) ๗) กลยุทธ์
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากร ด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอน
เอียง (ฟัง-คิด-วินิจฉัยเป็น=ปัญญา)   ๘) กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักความ
รับผิดชอบในการอยู่ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (รู้ชุมชน=ศีลทางสังคม)   ๙) 
กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร มีจิตสาธารณะและ
สร้างสรรค์สังคม (คุณภาพจิต=สมาธิ)  กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
น ำไปปรับใช้กับระบบกำรบริหำร ของ อปท. ในจังหวัดหนองคำย ทั้งด้ำนบริหำรงำน บริหำรเงิน และ
บริหำรคน สรุปเป็นองค์ควำมรู้ได้ดังนี้ 
  ๑. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ของ อปท. ใน
จังหวัดหนองคำย ด้วยความเที่ยงตรงและม่ันคง โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมมำประยุกต์ใช้ในงำนบริหำรงำน ของ อปท.และเพ่ือแก้ปัญหำ
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงกระบวนการการด าเนินงานด้วยกำร
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน
ฝึกอบรมเพ่ิมสมรรถนะจิต ด้วยกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะ สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันของคน
ในองค์กรโดยยึดระเบียบกติกำในกำรปฏิบัติงำน และประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร และประชำชนผู้มำรับบริกำร มีทรัพยากรจัดการประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้เป็น
สถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้มำรับบริกำร และข้อมูลด้ำน
กำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองกำรศึกษำ 
ส ำนักปลัด และแผนกประชำสัมพันธ์ ของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือ
สัมมนำและวำงมำตรกำรจูงใจและลงโทษ โครงการและกิจกรรม ได้แก่ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรใน
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำ โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน อปท.ที่ได้รับรำงวัลธรร
มำภิบำล และโครงกำรจัดท ำวำรสำร อปท. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ คือ ผู้รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจ
และน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรบริหำรงำน องค์กรได้รับรำงวัลธรรมำภิ
บำลดีเด่น และประชำชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมสร้ำง ควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำให้เกิดในชุมชน โดยการวัดและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ คือ ร้อยละของควำมเข้ำใจ



๒๐๖ 
 

และกำรน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  และร้อย
ละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร 

 ๒. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงานของ อปท. 
ในจังหวัดหนองคำย ด้วยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน ของ อปท.และเพ่ือ
สร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำร่วมกันของบุคลำกร และประชำชนในกำรบริหำรงำน
ของ อปท.ซึ่งกระบวนการการด าเนินงานด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรม
และหลักควำมรับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธ
ธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน  สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรงำนร่วมกันระหว่ำง
องค์กรและประชำชน และประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ มีทรัพยากร
จัดการประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม จัดท ำ Web Site บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติ
ของ อปท. แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้มำรับบริกำร และ
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กอง
กำรศึกษำ ส ำนักปลัด และแผนกประชำสัมพันธ์ ของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร และจัดนิทรรศกำรร่วมคิดรับผิดชอบ มีสัมมำอำชีพสร้ำงสรรค์ต่อชุมชน โครงการและ
กิจกรรม ได้แก่ อบรมกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรงำนของ
บุคลำกร เยำวชน และประชำชนที่เกี่ยวข้องโครงกำรนิทรรศกำรเยำวชนคนรุ่นใหม่ รู้รับผิดชอบต่อตน
และสังคม และโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชน ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้  คือ ผู้รับกำร
อบรมมีควำมเข้ำใจและน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรบริกำรข้อมูล
งบประมำณและข้อบัญญัติ   อปท.และประชำชน ร่วมมือกันแก้ปัญหำกำรบริกำรข้อมูลงบประมำณ 
และข้อบัญญัติอย่ำงตรงจุด และต่อเนื่อง และประชำชนเกิดควำมเข้ำใจ ในกระบวนกำร ขั้นตอน 
ต่ำงๆ ในกำรบริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติอย่ำงชัดเจน โดยการวัดและประเมินผลเชิงกล
ยุทธ์ คือ ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำร
ให้บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของบุคลำกร  ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับ
บริกำร และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ Web Site บริกำร ของอปท. 

 ๓. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของ อปท. ใน
จังหวัดหนองคำย โดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักกำรมีส่วนร่วมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
ของ อปท. และเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำของบุคลำกร และประชำชนในกำร
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บริหำรงำนพัฒนำชุมชนอย่ำงต่อเนื่องของ อปท. ซึ่งกระบวนการการด าเนินงานด้วยสร้ำงควำมรู้ 
และควำมเข้ำใจในกำรน ำกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำรงำน
พัฒนำชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักกำรมีส่วนร่วมมำประยุกต์ใช้ใน
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน  สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำน และปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกัน โดยยึดหลักกำร
บริหำรกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำในทุกขั้นตอน และประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึง
พอใจของบุคลำกรและผู้มำรับบริกำร มีทรัพยากรจัดการประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่
ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม จัดท ำ Web 
Site บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของ อปท. แบบทดสอบควำมรู้  และแบบประเมินควำม
พึงพอใจของบุคลำกรและผู้มำรับบริกำร และข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำน
ด้ำนต่ำงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองกำรศึกษำ ส ำนักปลัด และแผนกประชำสัมพันธ์ ของ 
อปท. โดยวิธีการฝึกอบรม กำรสนทนำกลุ่มย่อยผู้น ำชุมชนและจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ประจ ำ อปท. 
โครงการและกิจกรรม ได้แก่ อบรมกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โครงกำรสนทนำกลุ่ม
ย่อย แลกเปลี่ยนควำมรู้ ในกำรบริหำรชุมชนร่วมกัน และโครงกำรจัดท ำวำรสำร อปท.ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้ คือ ผู้รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจและน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ใน
กำรพัฒนำบุคลำกร   ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจสำมำรถน ำควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรได้ และบุคลำกรมีแรงจูงใจเชิงบวกในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และประชำชนมีควำมพอใจในกำรรับบริกำรด้ำนต่ำงๆของ อปท.โดยการวัดและประเมินผล
เชิงกลยุทธ์ คือ ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำควำมโปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ใน
งำนพัฒนำบุคลำกร ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร และร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำ
รับบริกำร 

 ๔. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงำนบริหารงบประมาณ ของ อปท. 
ในจังหวัดหนองคำย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกง โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ ของ 
อปท.และเพ่ือขยำยช่องทำงกำรรับรู้ในข้อบัญญัติ อปท.แก่ประชำชน และเพ่ิมประสิทธิผลในกำร
ให้บริกำรข้อมูลด้ำนงบประมำณ ซึ่งกระบวนการการด าเนินงานด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ฝึกอบรมเพ่ิม
คุณภำพจิต ด้วยกำรปลูกฝังจิตส ำนึก มโนธรรมควำมกลัวและละอำยต่อบำป สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ร่วมกันของคนในองค์กรโดยยึดระเบียบกติกำในกำรปฏิบัติงำน และประเมินควำมส ำเร็จด้วย
ควำมพึงพอใจของบุคลำกร และผู้มำรับบริกำร มีทรัพยากรจัดการประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้
เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม 
สถำนที่จัดนิทรรศกำร และแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้มำรับบริกำร และข้อมูลด้ำน
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กำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองกำรศึกษำ 
ส ำนักปลัด และแผนกประชำสัมพันธ์ ของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรมเรื่องควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำในงำนบริกำรข้อมูลงบประมำณ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร และจัดท ำ Web Site กำร
บริกำรข้อมูล โครงการและกิจกรรม ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมแนว
พระพุทธศำสนำในกำรให้บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติ  โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและประชำชน และโครงกำรจัดท ำ Web Site บริกำรให้ข้อมูล
งบประมำณและข้อบัญญัติ อปท ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ คือ ผู้รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจและน ำควำม
รับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำ มำปรับใช้ในงำนบริหำรงำน เยำวชนรุ่นใหม่เป็นก ำลังส ำคัญใน
กำรพัฒนำชุมชนต่อไป และประชำชน เยำวชน และอปท. มีควำมรับผิดชอบในกำรอยู่กันภำยใน
ชุมชนผ่ำนกำรท ำงำนโดยกำรประกอบสัมมำอำชีพ โดยการวัดและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ คือ  ร้อย
ละของควำมเข้ำใจ และกำรน ำควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในบริหำรงำนของ
บุคลำกร  ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละควำม
พึงพอใจของประชำชนผู้เข้ำร่วมนิทรรศกำร และร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมอำชีพเสริม 

 ๕. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในกำรบริหารงบประมาณ 
ของ อปท. ในจังหวัดหนองคำย เพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิต โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ ของ อปท. และเพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำร่วมกันของบุคลำกร 
และประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของ อปท. ซึ่งกระบวนการการด าเนินงานด้วยกำร 
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยยึดควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรงบประมำณร่วมกันระหว่ำงองค์กรและ
ประชำชน และประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ มีทรัพยากรจัดการ
ประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
กำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม สถำนที่จัดนิทรรศกำร และแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร
และผู้มำรับบริกำร และข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ กองกำรศึกษำ ส ำนักปลัด และแผนกประชำสัมพันธ์ ของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร และศึกษำดูงำน อปท.ดีเด่น โครงการและกิจกรรม ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติใน
กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบเชิงพุทธของบุคลำกรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่บริหำรจัดกำรงบประมำณโดยตรง ผู้น ำชุมชนและประชำชนที่สนใจ และโครงกำรฝึกอบรม
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ศึกษำดูงำน อปท. ที่ได้รับรำงวัลธรรมำภิบำล ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ คือ ผู้รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจ
และน ำควำมรับผิดชอบเชิงพุทธมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  องค์กรและชุมชนมีกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และองค์กรได้รับรำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่น โดยการ
วัดและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ คือ ร้อยละของควำมเข้ำใจ และกำรน ำควำมรับผิดชอบตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของ อปท. และร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผู้มำรับบริกำร ในด้ำนต่ำงๆ ของ อปท. 

 ๖. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในกำรบริหารงบประมาณ ของ 
อปท. ในจังหวัดหนองคำย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ใน
บริหำรจัดกำรงบประมำณ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และเพ่ือสร้ำงช่องทำงรับรู้
ในข้อบัญญัติ อปท.และเพ่ิมประสิทธิผลในกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนงบประมำณ ด้วยกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำของบุคลำกร และประชำชน ซึ่งกระบวนการการด าเนินงานด้วย
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลักกำรมีส่วนร่วมเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ  ฝึกอบรมเพ่ิมคุณภำพจิต ด้วยกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะ  สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ร่วมกันของคนในองค์กรและประชำชน และประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร และประชำชนผู้มำรับบริกำร มีทรัพยากรจัดการประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้เป็น
สถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม ชุมชน
และแหล่งธรรมชำติ เพ่ือใช้เป็นสถำนที่กรณีศึกษำดูงำน และแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร
และผู้มำรับบริกำร และข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ กองกำรศึกษำ ส ำนักปลัด และแผนกประชำสัมพันธ์ ของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรม
หลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำในงำนบริกำรข้อมูลงบประมำณ  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
และจัดท ำ Web Site กำรบริกำรข้อมูล โครงการและกิจกรรม ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักกำรมี
ส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรให้บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติ  โครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและประชำชน และโครงกำรจัดท ำ Web Site บริกำรให้
ข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติ อปท ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ คือ ผู้รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจและน ำ
ควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในงำนสนับสนุนส่งเสริมโครงกำรพัฒนำเชิง
อนุรักษ์ของ อปท.  เกิดเครือข่ำยกำรพัฒนำคน ชุมชนและธรรมชำติสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง และคนใน
ชุมชนร่วมแรง ร่วมใจกันดูแลชุมชน เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยการวัดและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ คือ 
ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในงำนบริหำร
ของบุคลำกร  ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร และร้อยละควำม
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พึงพอใจของประชำชน ชุมชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรพูดคุยปรึกษำแนวทำงกำรพัฒนำคน ชุมชนและ
ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

 ๗. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากร ของ อปท. ใน
จังหวัดหนองคำย ด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักนิติธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรของ อปท.
และเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่บุคลำกร และเพ่ิมประสิทธิผลในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่
ประชำชน ซ่ึงกระบวนการการด าเนินงานด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรมและหลัก
นิติธรรมเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรของ อปท.  ฝึกอบรมด้วยกำรปลูกฝัง จิตส ำนึก
สำธำรณะ  สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันของคนในองค์กรโดยยึดระเบียบกติกำในกำร
ปฏิบัติงำน และประเมินควำมส ำเร็จด้วยควำมพึงพอใจของบุคลำกร และประชำชนผู้มำรับบริกำร มี
ทรัพยากรจัดการประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม ศูนย์กำรเรียนรู้ประจ ำ อปท.เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูล
เรียนรู้ของคนในชุมชน และแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้มำรับบริกำร และข้อมูล
ด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ กอง
กำรศึกษำ ส ำนักปลัด และส่วนสวัสดิกำรและสังคมของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรมส่งเสริมควำม
โปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำในสำยปฏิบัติกำร โครงการและกิจกรรม ได้แก ่อบรมกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรพัฒนำบุคลำกร สนทนำกลุ่มย่อย ผู้บริหำรหัวหน้ำหน่วยงำน 
บุคลำกรผู้เข้ำอบรม และโครงกำรจัดท ำ Web Site ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ คือ ผู้รับกำรอบรมมีควำม
เข้ำใจและน ำหลักกำรมีส่วนร่วมเชิงพุทธมำปรับใช้ในกำรบริหำรงำน เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ และ
ประชำชนและอปท. ร่วมคิด ร่วมสร้ำง กำรพัฒนำให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยการวัดและประเมินผล
เชิงกลยุทธ์ คือ ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับ
ใช้ในกำรบริหำรงำนของบุคลำกร และร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร 

 ๘. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมของคน ชุมชน
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของ อปท. ในจังหวัดหนองคำย โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรคน ชุมชน
และธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำร่วมกันของบุคลำกร 
และประชำชนในกำรบริหำรของ อปท. ซึ่งกระบวนการการด าเนินงานด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรคน สังคมและ
ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักพุทธธรรมและหลักควำมรับผิดชอบมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรคน สังคมและธรรมชำติสิ่งแวดล้อม สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ร่วมกันโดยยึดควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรคน ชุมชนและธรรมชำติ
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สิ่งแวดล้อม ระหว่ำงองค์กรและประชำชน และประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรม
ต่ำงๆ มีทรัพยากรจัดการประกอบด้วยห้องประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ ในกำรจัดกำรอบรม  
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูลในกำรอบรม จัดท ำ Web Site บริกำรข้อมูล
งบประมำณและข้อบัญญัติของ อปท. แบบทดสอบควำมรู้ และแบบประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรและผู้มำรับบริกำร และข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองกำรศึกษำ และส ำนักปลัดของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรม  ประชุม
เชิงปฏิบัติกำร และศึกษำดูงำนชุมชนและแหล่งธรรมชำติตัวอย่ำง โครงการและกิจกรรม ได้แก่ อบรม
เชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบตำมแนวพระพุทธศำสนำเพ่ือกำรพัฒนำคน ชุมชนและ
ธรรมชำติ  โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้น ำชุมชน ในกำรเป็นแกนน ำในกำรประสำนงำนหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในชุมชน และโครงกำรศึกษำดูงำนชุมชนและแหล่งธรรมชำติตัวอย่ำง ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้  
คือ ผู้รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจและน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำร
บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติ  อปท.และประชำชน ร่วมมือกันแก้ปัญหำกำรบริกำรข้อมูล
งบประมำณ และข้อบัญญัติอย่ำงตรงจุด และต่อเนื่อง และประชำชน เกิดควำมเข้ำใจ ในกระบวนกำร 
ขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรเสนอข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมำณชัดเจน โดยการวัดและประเมินผลเชิงกล
ยุทธ์ คือ ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ใน
กำรให้บริกำรข้อมูลงบประมำณและข้อบัญญัติของบุคลำกร  ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำ
รับบริกำร และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ Web Site บริกำร ของอปท. 

 ๙. กลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในกำรพัฒนาบุคลากร ของ 
อปท. ในจังหวัดหนองคำย มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม โดยมีเป้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำ
บุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม  และเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและ
ประชำชนในกำรพัฒนำบุคคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม  ซึ่งกระบวนการการ
ด าเนินงานด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำ ในกำร
พัฒนำบุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม  อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรน ำหลักกำรมีส่วน
ร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์
สังคม  สร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนและปฏิบัติร่วมกันของคนในองค์กร โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
ตำมแนวพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีจิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม  
และประเมินด้วยควำมส ำเร็จของโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ มีทรัพยากรจัดการประกอบด้วยห้อง
ประชุม เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรม  คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอข้อมูล
ในกำรอบรม ศูนย์ประสำนงำนประจ ำของ อปท. แบบทดสอบควำมรู้ และแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรและผู้มำรับบริกำร และข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 



๒๑๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองกำรศึกษำ และส ำนักปลัดของ อปท. โดยวิธีการฝึกอบรม สัมมนำ 
และสร้ำงชมรม โครงการและกิจกรรม ได้แก่ อบรมกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จนเกิดเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติร่วมกันในกำรสร้ำงสรรค์ชุมชนด้วยจิตสำธำรณะ  โครงกำรสัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบกำรณ์ ปัญหำต่ำงๆ ของผู้ปฏิบัติหน้ำที่ และโครงกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนประจ ำ อปท. 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้  คือ  ผู้รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจและน ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนว
พระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนอย่ำงเต็มที่  ผู้ร่วมสัมมนำสร้ำงชมรม ต่ำงๆ ขึ้นใน 
ชุมชน เช่น ชมรมคนรักบ้ำนเกิด และศูนย์ประสำนงำนประจ ำอปท.ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของทุกฝ่ำยได้เป็นอย่ำงดี  โดยการวัดและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ คือ ร้อยละของควำมเข้ำใจและกำร
น ำหลักกำรมีส่วนร่วมตำมแนวพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในพัฒนำบุคลำกร   และร้อยละควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๕   
 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการบริหารงานในการ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคาย เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพ่ือการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และเพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคายด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ใช้
ระเบียบวิธีวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน
ทั้งสิ้น ๓๙๘  ชุด ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล ท าการวิเคราะห์และประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive stat) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) 
ผู้เชี่ยวชาญ ๑๗ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือสังเคราะห์
รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒  รูป/คน ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาท าการวิจัย ๑๙ เดือน การด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ซึ่ง
ผลการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑๔ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

       ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจ านวน ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการ
บริหารงาน ในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใส
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ๓) 
เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
 

  ๕ .๑ .๑สภาพทั่ ว ไป ในการบริหารงาน ในการส่ งเสริมค วามโปร่ งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  
 

  ระดับความคิดเห็นในเรื่องของสภาพทั่วไปในการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตาม
แนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี ๖ 
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
   ๑. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลัก
นิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๔. อปท. มี
ความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๘ รองลงมา คือ ข้อ ๕. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อสาธารณะ 
มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑. มีอปท. มี
ความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๕๔ 
   ๒. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตาม
หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๘  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 
๑. มีอปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ รองลงมา คือ ข้อ ๓. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๐ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๒. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๗  
   ๓. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ 
ตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อ ๔. อปท. มีความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๘ รองลงมา คือ ข้อ ๕. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๓ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อ ๑. มีอปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๔  
   ๔. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลัก
นิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๑. มีอปท. มี



 
 

๒๑๕ 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๕ รองลงมา คือ ข้อ ๓. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ
เพ่ือปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๓.๗๐ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๒. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพ่ือหา
แนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๗  
   ๕. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๓ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ ๒ ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาให้ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๖ รองลงมา คือ ข้อ ๕. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน
รับผิดชอบคุณภาพการบริหาร และการบริการมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๓ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๔ ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ยินดีในการสนทนาเพ่ือให้ข้อมูลในการ
บริการประชาชนได้  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  =๓.๖๙  
   ๖.  ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตามหลัก
ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๑ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๑. 
ผู้บริหารมีการอบรมและพัฒนาให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๒ รองลงมา คือ ข้อ 
๕. มีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึกร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพชีวิตประชาชน มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๔ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๔ บุคลากรใส่ใจปัญหา
และมีความกระตือรือร้นในการการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ  มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๖ 
 

  ๕.๑.๒ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  
 

  จากวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้เกิดการบูรณาการหลัก
ธรรมาภิบาลกับหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือ
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

 ๑. ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย  
ด้วยหลักนิติธรรมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) มีกระบวนการส าคัญในการน า
หลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เกิดความสมดุลในการบริหารและการให้บริการกับประชาชน อันเกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่
ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ให้มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังให้เกิดความ
โปร่งใสในระบบการบริหารจัดการทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยผู้วิจัยน าหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นการตรากฎหมาย
กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรือ



 
 

๒๑๖ 

อ านาจของตัวบุคคล มาใช้ในการบริหารจัดการ อปท. บูรณาการร่วมกับ หลักพุทธธรรม โดยการน า
หลักไตรสิกขา และ สุจริต ๓ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งหลักไตรสิกขา ทั้ง ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. ด้านพฤติกรรม (ศีล) อธิบายหลักกายสุจริต ๓  ได้แก่ ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒) เว้น
จากการลักทรัพย์ และ ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ได้แก่ ๑) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการฝึกอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน การเสพ วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจ ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาชีวิต 
(กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น)  ๒) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต 
เป็นการอยู่ร่วมกับสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอ่ืน การรักษากติกาสังคม กฎหมาย และ
วัฒนธรรม จรรยาบรรณต่างๆ การให้ เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์ด้วยกัน สร้างสรรค์สังคม  
และการประพฤติเกื้อกูลแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น การร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การ
ปลูกสวน ปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ า เป็นต้น และ ๓) ความประพฤติในด้านอาชีวะ ได้แก่ การท ามา
หากินด้วยสัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อความเสียหายให้สังคม และ
อธิบายหลักวจีสุจริต ๔  ได้แก่ ๑.เว้นจากการพูดเท็จ ๒.เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓.เว้นจากการพูดค า
หยาบและ ๔.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) ๒. ด้านจิตใจ (สมาธิ) อธิบายด้วยหลักมโนสุจริต ๓ ได้แก่ ๑.ไม่
โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง  ซึ่งเน้นในเรื่องของสภาพจิตที่ดี มีสมาธิเป็นที่ตั้ง 
กล่าวคือ คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวทิตา คารวะ 
หิริโอตตัปปะ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้งดงาม สมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ เข้มแข็งและมั่นคงของ
จิต มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ความเพียร ความขยัน ความตื่นตัว ความแน่วแน่ 
และความไม่ประมาท เป็นต้น และสุขภาพจิต ได้แก่ จิตไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่าร้อน สดชื่น 
เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส และ ๓. ด้านปัญญา (ปัญญา) ซึ่งสามารถอธิบายหลักมโนสุจริต ๓  ได้แก่ 
๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง ด้วยการพัฒนาหลายด้าน หลายระดับ เช่น ความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอน
เอียง ด้วยอคติทั้งหลาย มีโยนิโสมนสิการ คือมองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหา
เหตุปัจจัย รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ มีวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถคัด จัดประมวล
ความรู้ และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ส าคัญ คือ  ๑. การบริหารงาน ของ อปท. ด้วยการเคารพซึ่งกฎ 
ระเบียบ ด้วย กาย วาจา ใจ เพ่ือประโยชน์ ส่วนร่วม ๒. การบริหารเงิน ของ อปท. ด้วยการน าทางใน
กาบริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขององค์กร ๓. การบริหารคน ของ 
อปท. ด้วยการสร้างการยอมรับของบุคลากร พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือ
ว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล ในการบริหารจัดการคน 
ในองค์กร ต้องมีการสร้างความเป็นธรรมในการประเมินผลการท างาน  เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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 ๒. การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย  
ด้วยหลักความมีส่วนร่วมบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) มีกระบวนการส าคัญใน
การน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เกิดความสมดุลในการบริหารและการให้บริการกับประชาชน อันเกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องท่ี ให้มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังให้เกิดความ
โปร่งใสในระบบการบริหารจัดการท้ังต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยผู้วิจัยน า หลักการมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ด้วย
การส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในการ
ด าเนินการต่างๆของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชน และด าเนินงาน
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือสร้างตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อส่วนร่วมและประชาชนเป็น
ส าคัญ ซึ่งในการบริหารจัดการ อปท. ได้มีการบูรณาการร่วมกับ หลักพุทธธรรม โดยการน าหลัก
ไตรสิกขา และ สุจริต ๓ มาประยุกต์ ใช้ ในการบริหารจัดการ ซึ่ งหลักไตรสิกขา ทั้ ง ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. ด้านพฤติกรรม (ศีล) อธิบายหลักกายสุจริต ๓  ได้แก่ ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒) เว้น
จากการลักทรัพย์ และ ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ได้แก่ ๑) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการฝึกอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน การเสพ วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจ ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาชีวิต 
(กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น)  ๒) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต 
เป็นการอยู่ร่วมกับสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอ่ืน การรักษากติกาสังคม กฎหมาย และ
วัฒนธรรม จรรยาบรรณต่างๆ การให้ เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์ด้วยกัน สร้างสรรค์สังคม  
และการประพฤติเกื้อกูลแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น การร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การ
ปลูกสวน ปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ า เป็นต้น และ ๓) ความประพฤติในด้านอาชีวะ ได้แก่ การท ามา
หากินด้วยสัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อความเสียหายให้สังคม  และ
อธิบายหลักวจีสุจริต ๔  ได้แก่ ๑.เว้นจากการพูดเท็จ ๒.เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓.เว้นจากการพูดค า
หยาบและ ๔.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) ๒. ด้านจิตใจ (สมาธิ) อธิบายด้วยหลักมโนสุจริต ๓ ได้แก่ ๑.ไม่
โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง  ซึ่งเน้นในเรื่องของสภาพจิตที่ดี มีสมาธิเป็นที่ตั้ง 
กล่าวคือ คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวทิตา คารวะ 
หิริโอตตัปปะ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้งดงาม สมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ เข้มแข็ง และมั่นคงของ
จิต มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า ความเพียร ความขยัน ความตื่นตัว ความแน่วแน่ 
และความไม่ประมาท เป็นต้น และสุขภาพจิต ได้แก่ จิตไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่าร้อน สดชื่น 
เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส และ ๓. ด้านปัญญา (ปัญญา) ซึ่งสามารถอธิบายหลักมโนสุจริต ๓  ได้แก่ 
๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง ด้วยการพัฒนาหลายด้าน หลายระดับ เช่น ความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด ตลอดจนข้อมู ลข่าวสารต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเอน
เอียง ด้วยอคติทั้งหลาย มีโยนิโสมนสิการ คือมองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหา
เหตุปัจจัย รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ มีวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถคัด จัดประมวล
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ความรู้ และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ส าคัญ คือ  ๑. การบริหารงาน ของ อปท. ด้วยการเคารพซึ่งกฎ 
ระเบียบ ด้วย กาย วาจา ใจ เพ่ือประโยชน์ ส่วนร่วม ๒. การบริหารเงิน ของ อปท. ด้วยการน าทางใน
กาบริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขององค์กร ๓. การบริหารคน ของ 
อปท. ด้วยการสร้างการยอมรับของบุคลากร พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือ
ว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล ในการบริหารจัดการคน 
ในองค์กร ต้องมีการสร้างความเป็นธรรมในการประเมินผลการท างาน  เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 

 ๓. รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ด้วยความรับผิดชอบบูรณาการกับหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา+สุจริต ๓) มีกระบวนการ
ส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้เกิดความสมดุลในการบริหารและการให้บริการกับประชาชน อันเกิดจากการร่วมมือของทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องท่ี ให้มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังให้เกิด
ความโปร่งใสในระบบการบริหารจัดการท้ังต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
ส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยผู้วิจัยน า การน าหลักความรับผิดชอบ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการสะท้อนให้เห็นถึงการพร้อมรับผิดและการรับผลของการกระท าของ อปท. ไม่ว่าจะเป็น
ผลทางบวกหรือผลทางลบก็ตาม และท่ีสุดแล้ว การด าเนินการต่างๆ ของ อปท.ก็ต้องเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองต่อสาธารณะ อันหมายถึง การรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
ขณะเดียวกันก็พร้อมท่ีจะรับการถูกตรวจสอบจากสังคมด้วย ซึ่งในการบริหารจัดการ อปท. ได้มีการ 
บูรณาการร่วมกับ หลักพุทธธรรม โดยการน าหลักไตรสิกขา และ สุจริต ๓ มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ ซึ่งหลักไตรสิกขา ทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านพฤติกรรม (ศีล) อธิบายหลักกายสุจริต ๓  
ได้แก่ ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒) เว้นจากการลักทรัพย์ และ ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ได้แก่ 
๑) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการฝึกอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การเสพ วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยความ
เข้าใจ ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาชีวิต (กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น)  ๒) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เป็นการอยู่ร่วมกับสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่น การ
รักษากติกาสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม จรรยาบรรณต่างๆ การให้ เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือ
มนุษย์ด้วยกัน สร้างสรรค์สังคม  และการประพฤติเกื้อกูลแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น การ
ร่วมสร้างรักษาเขตอภัยทาน การปลูกสวน ปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ า เป็นต้น และ ๓) ความประพฤติ
ในด้านอาชีวะ ได้แก่ การท ามาหากินด้วยสัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อ
ความเสียหายให้สังคม และอธิบายหลักวจีสุจริต ๔  ได้แก่ ๑.เว้นจากการพูดเท็จ ๒.เว้นจากการพูด
ส่อเสียด ๓.เว้นจากการพูดค าหยาบและ ๔.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) ๒. ด้านจิตใจ (สมาธิ) อธิบายด้วย
หลักมโนสุจริต ๓ ได้แก่ ๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง  ซึ่งเน้นในเรื่องของสภาพ
จิตที่ดี มีสมาธิเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญู



 
 

๒๑๙ 

กตเวทิตา คารวะ หิริโอตตัปปะ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้งดงาม สมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ 
เข้มแข็ง และมั่นคงของจิต มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ความใฝ่รู้  ใฝ่ดี ใฝ่ท า ความเพียร ความขยัน 
ความตื่นตัว ความแน่วแน่ และความไม่ประมาท เป็นต้น และสุขภาพจิต ได้แก่ จิตไม่มีความขุ่นมัว 
เศร้าหมอง เร่าร้อน สดชื่น เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส และ ๓. ด้านปัญญา (ปัญญา) ซึ่งสามารถ
อธิบายหลักมโนสุจริต ๓  ได้แก่ ๑.ไม่โลภ ๒.ไม่พยาบาท และ ๓.มีความเห็นถูกต้อง ด้วยการพัฒนา
หลายด้าน หลายระดับ เช่น ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เล่าเรียน รับการถ่ายทอด ตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเป็น
จริง ไม่บิดเบือน หรือเอนเอียง ด้วยอคติทั้งหลาย มีโยนิโสมนสิการ คือมองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จัก
วิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัย รู้จักคิดจัดการ ด าเนินการ มีวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มี
ความสามารถคัด จัดประมวลความรู้ และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ 
ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ส าคัญ คือ  ๑. การบริหารงาน 
ของ อปท. ด้วยการเคารพซึ่งกฎ ระเบียบ ด้วย กาย วาจา ใจ เพ่ือประโยชน์ ส่วนร่วม ๒. การบริหาร
เงิน ของ อปท. ด้วยการน าทางในกาบริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ของ
องค์กร ๓. การบริหารคน ของ อปท. ด้วยการสร้างการยอมรับของบุคลากร พร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจ
ของตัวบุคคล ในการบริหารจัดการคน ในองค์กร ต้องมีการสร้างความเป็นธรรมในการประเมินผลการ
ท างาน เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

  ๕.๑.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเคราะห์กระบวนการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย  โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ณ โรงแรมบุศยรินทร์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ในวัน
เสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์คม ๒๕๖๐  โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ๑๒ รูป/คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมือง ๒ คน นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล ๒ คน ปลัดเทศบาลต าบล จ านวน ๑  คน ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑  คน สมาชิกสภาจังหวัด  ๑ คน นักวิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ จ านวน ๓ คน  และพระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๒  รูป ด้วยกระบวนการวิภาษวิธี (Dialectic 
Process) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล เนื้อหา เป็น ๓ รูปแบบ ทั้ง
ข้อมูลเชิงข้อเสนอ (Thesis) เชิงปฏิเสธ (Anti Thesis) และข้อมูลเชิงสรุป/สังเคราะห์ (Synthesis) ใน
ทุกมิติของประเด็นการวิจัย ซึ่งจะท าให้กระบวนการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
รอบคอบ รอบด้านในทุกมุมมองของประเด็นส าคัญของการวิจัย แล้วน าข้อมูลมาสังเคราะห์ตาม
กระบวนการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ 
อปท. ในจังหวัดหนองคาย  ต้องมีกระบวนการก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์การจัดการ การ
ก าหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการจัดการ ตามบทบาท
หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 



 
 

๒๒๐ 

 ประเด็นกลยุทธ์หลัก  การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการ  
                                        บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 
                                         
 วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ  
                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 
                              

 การจัดการเชิงกลยุทธ์  มีข้อสรุปของการประชุมกลุ่ม มีรูปแบบดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕.๑ กระบวนการกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

 การก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการ
บริหารงานของ อปท. มีกระบวนทัศน์ การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 ๑. ก าหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน 
ของ อปท. (๑ วิสัยทัศน์) 
 ๒. ก าหนดพันธกิจ การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน 
ของ อปท. (๓ ประการ) 
 ๓. ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือ
การบริหารงานของ อปท.  (๙ ข้อ) 
 ๔ . ก าหนดกระบวนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน ของ อปท. 
     ๔.๑ การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ (๙ กลยุทธ์) 
     ๔.๒ วิธีการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ 
     ๔.๓ การวางแผนเตรียมการด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
     ๔.๔ การวางแผนและก าหนดบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
     ๔.๕ การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
     ๔.๖ กระบวนการวัด ประเมินผล ความส าเร็จ 

ระบบงาน 
การพัฒนา 

ทรัพยากร 
ที่ใช้ในการบริหาร 

การมอบหมาย
หน่วยงาน/บุคคล 

เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 



 
 

๒๒๑ 

 สาระส าคัญดังนี้ 
 
   ๑. วิสัยทัศน์ของ อปท. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

“พุทธธรรมน าท้องถิ่นไทย สร้างเสริมความโปร่งใส 
สร้างงานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” 

 
  ๒.พันธกิจ : การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาของ อปท.  
 
        ๒.๑ อปท. มีบทบาท ในการบริหารงานทุกมิติใหม้ีความโปร่งใสเพ่ิมข้ึน 
                  ๒.๒ อปท. มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณมีความโปร่งใส
เพ่ิมข้ึน 
                  ๒.๓ อปท. มหีน้าที่ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้น 
                   
   ๓. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อ
การบริหารงาน ของ อปท. 
                   ๓ .๑  เพ่ื อให้  ระบบการบริหารงานของ อปท. มีความ โปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา 
                   ๓ .๒  เพ่ื อให้  ระบบการบริการ เงินของ อปท . มีความ โปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา 
                   ๓ .๓ เพ่ือให้ ระบบงานบริหารจัดการงบประมาณ มีความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 

   ๔. กระบวนการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ 
 

      ๔.๑ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
                           อปท. ควรมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการ อปท. ให้เป็นองค์กรที่
มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
    ๑) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงานด้วย
ความเที่ยงตรงและมั่นคง  
    ๒) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหาร
งบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง  
    ๓) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากร
ด้วยความเสมอภาค ไม่อคติเอนเอียง  
    ๔) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการ
บริหารงานโดยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ  



 
 

๒๒๒ 

    ๕) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหาร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิต  
    ๖) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการอยู่ร่วม
ของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
    ๗) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ  
    ๘. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
    ๙) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากรให้มีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม 
    
 

 ๕. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา  
 ๕ .๑ ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ผู้บริหารของ อปท.จะต้องมีความมุ่งมั่น มี

ความสามารถ และเป็นผู้น าในการด าเนินการการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาอย่าง
จริงจัง  

 ๕.๒ นโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องชัดเจนและ
ต่อเนื่อง มีเป้าหมาย ตัวชี้วัดและการประเมินผลการด าเนินการ  

 ๕ .๓  อปท .ต้ อ งให้ ความส าคัญ ต่ อการส่ ง เสริมความ โป ร่ ง ใสตามแนว
พระพุทธศาสนาเทียบเท่ากับนโยบายด้านอื่น มีระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร ที่เอื้อต่อการ
ด าเนินการการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา  

 ๕.๔ การมีส่วนร่วมระหว่าง อปท. กับ ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ถึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้  
    

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

๒๒๓ 

 สรุปได้ว่า กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงานของ 
อปท.มีสาระส าคัญ ดังแผนภาพ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ ๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน ของ อปท. 

 

“พุทธธรรมน าท้องถิ่นไทย สร้างเสริมความโปร่งใส 
สร้างงานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” 

 

พันธกิจ : การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาของ อปท. 
        ๑. อปท. มีบทบาท ในการบริหารงานทุกมิติให้มีความโปร่งใสเพิ่มขึน้ 
                  ๒. อปท. มีความรบัผิดชอบ ในการบริหารจัดการงบประมาณมีความโปร่งใสเพิ่มขึ้น 
                  ๓. อปท. มีหน้าท่ีในการพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสเพิม่ขึ้น 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
ระบบการบริหารเงิน       

ของ อปท. มีความโปร่งใส
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

การจัดการเชิงกลยุทธ ์
๑) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงานด้วยความเที่ยงตรงและมั่นคง  
๒) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหารงบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและไม่คดโกง  
๓) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในพัฒนาบุคคลากรด้วยความเสมอภาคและไม่อคติเอนเอียง  
๔) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงานโดยการส่งเสริมสัมมาอาชีพ  
๕) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิต  
๖) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
๗) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และรว่มปฏบิัติ  
๘) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบรหิารงบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชนส่วนรวม  
๙) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรมีจิตสาธารณะและสรา้งสรรค์สังคม    

ปัจจัยแห่งความส าเร็จการจัดการเชิงกลยุทธ ์
 

๑. ความมุ่งมั่น ความสามารถของผู้บริหาร                 ๒. ความชัดเจนของนโยบาย 
๓. การให้ความส าคญัของ อปท.ต่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา  
๔. การมสี่วนร่วมระหวา่ง อปท. กับ ประชาชน      

เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
ระบบการบริหารงาน      

ของ อปท. มีความโปร่งใส
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ระบบงานบริหารคน       

ของอปท. มีความโปร่งใสตาม
แนวพระพุทธศาสนา 



 
 

๒๒๔ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งหลักการส าคัญของการปกครองท้องถิ่น คือ ให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครอง
กันเองตามหลักการกระจายอ านาจ การที่จะบริหารจัดการองค์การให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่นั้น หากได้มีการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิ
บาล จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีประเด็น การน าเสนอ ๓ 
ประเด็น ๑. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  ๒. รูปแบบ
การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม และ ๓. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ๙ กลยุทธ์ เพ่ือการสร้างเสริม
ความโปร่งในใน อปท. ด้วยหลักธรรม ทั้ง สุจริต และหลักไตรสิกขา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
    ๕.๒.๑ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใส

ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย    
 

   ระดับความคิดเห็นในเรื่องของสภาพทั่วไปในการบริหารงานในการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย มี ๖ ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
   ๑. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลัก
นิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด อยู่ในระดับมาก มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มี
อปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชยา  
ภักดีจิตต์๘๒  วิจัยเรื่ององค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไก และกระบวนการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์กลไกและกระบวนการบริหารขององค์การมหาชนของไทยใน
ปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล พบว่า กลไกและกระบวนการบริหารองค์การมหาชนของ
ไทยในปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการอ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลส าคัญที่ได้จากกลุ่ม
บุคคลส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และประเมินผลองค์การมหาชน และ
ฝ่ายการเมือง คือ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหาร การศึกษาความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัว ความเป็นอิสระทางการบริหาร พบว่า องค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว
ทางการบริหารในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีความเป็นอิสระทางการบริหารอย่างแท้จริงตามปรัชญา และ

                                                           
  ๘๒รัชยา  ภักดีจิตต์ , “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลัก            
ธรรมาภิบาล” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต( การบริหารการศึกษา ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 



 
 

๒๒๕ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง การบริหารงานได้รับการแทรกแซงทางการเมืองทั้งการก าหนดนโยบายการ
ตัดสินใจทางการบริหาร 
 

   ๒. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตาม
หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือ
ปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
เพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีพัชรา สิทธิ
ก าจร แก้วพิจิตร๘๓  วิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์ ๑) 
ทราบการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันศึกษาเอกชน ๒) พัฒนาและน าเสนอการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิธีการด าเนินการวิจัยประกอบ ด้วย ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร ๒) การร่างการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารจากขอบข่ายแนวคิดและวิเคราะห์ผลความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ ๓) การสร้าง
แบบสอบถามการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ๕) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาเอชนในภาคกลางจ านวน ๑๔ มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ๑.การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความรับผิดชอบ 
๒) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักความคุ้มค่า ๕) หลักความมั่นคง 
๖) หลักความมีส่วนร่วม  ๗) หลักคุณธรรม และ ๘)หลักการใช้อ านาจหน้าที่ ๒.การใช้หลักธรรมาภิ
บาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก 
 

   ๓. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลัก
ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  อปท. มีความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์
กระบวนการบริหารเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับ มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อสาธารณะ มี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล สงณรงค์๘๔ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการด าเนินงานของ
ชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีชุมชน บ้านชะอวด ต าบลบ้านชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจัดกลุ่ม
สนทนา จากกลุ่มเป้าหมายผู้น าชุมชน  กรรมการกลุ่ม องค์กรชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ปฏิบัติงานในชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากสภาพชุมชน การก าหนดแผน
                                                           
  ๘๓ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ( การบริหารการศึกษา ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 

 ๘๔สุรพล สงณรงค์, “การพัฒนาการด าเนินงานของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีชุมชนบ้าน
ชะอวด ต าบลบ้านชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, รายงานวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๘). 



 
 

๒๒๖ 

ชุมชน การด าเนินงานของชุมชน และการสรุปบทเรียนของชุมชน พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานโดย
ใช้หลักธรรมภิบาลของชุมชนบ้านชะอวด เป็นการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึก
ร่วมของชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้พัฒนาการด าเนินงานของชุมชน   โดย
เริ่มต้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและตัดสินใจ
ด าเนินงานของชุมชน การเรียนรู้จาก กระบวนการท าแผนชุมชน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และการสรุปบทเรียนร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน 
 
   ๔. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลัก
นิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือ
ปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก มีการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มัทนา เหลืองนาคทองดี๘๕ วิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลัก       
ธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานบริหาร มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ
เรื่องธรรมาภิบาลอย่างนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริหารที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไป และเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล มากกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้บริหารระดับกลาง นอกจากนั้นพบว่า ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร
ระดับกลางมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อต่างๆ ค่อนข้างน้อยมาก และยังพบว่า
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางมีทัศนะที่ดีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร 
 
  ๕. ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตาม
หลักการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาให้ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันรับผิดชอบ
คุณภาพการบริหาร และการบริการมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ยิ นดีในการ
สนทนาเพ่ือให้ข้อมูลในการบริการประชาชนได้  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรภาส ประสมสุข และคณะ๘๖ ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุม
ถึง ๓ หลักการครองตน หลักการครองคน หลักการครองงาน และเพ่ือเสนอหลักการบริหารการศึกษา
ตามแนวพุทธธรรม ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ได้น าเสนอหลักธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีจ านวน ๒๑ 

                                                           
  ๘๕มัทนา เหลืองนาคทองดี, “ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ
ไทย”,รายงานวิจัย, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที ่๑๔, (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 
๒๕๔๕). 
 ๘๖วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ”, วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ๑๘, ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๑), หน้า ๖๓. 



 
 

๒๒๗ 

หลักธรรม ท าให้มีขอบเขตของการศึกษาที่กว้างขวาง และอาจท าให้มีความยุ่งยากส าหรับผู้บริหารใน
การเลือกหลักธรรมเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารในทางปฏิบัติ 
 

   ๖.  ระดับของความคิดเห็นในการสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขาตามหลัก
ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้งกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ โตประสี๘๗  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า  ๑) องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  หลักนิติ
ธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความส านึกรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ และ
หลักการควบคุมการคอร์รัปชั่น เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสของการบริหารงาน ผู้บริหารมีการอบรม
และพัฒนาให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก มีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึก
ร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพชีวิตประชาชน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และบุคลากรใส่ใจปัญหาและมี
ความกระตือรือร้นในการการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ  มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
มาก  

 ๕.๒.๒ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม 

 

 การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการ
กับหลักธรรม  ด้วยการน าหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา กับหลัก สุจริต คือ สุจริตทาง กาย 
วาจา ใจ เมื่อส่งเคราะห์เข้าด้วยกัน ได้แก่  สุจริตทายกาย วาจา ได้แก่ ศีล  สุจริตทางใจ น่าส่งเคราะห์
ได้กับ สมาธิ และปัญญา วิธีการต่างๆ ก็น่าจะเหมือนๆ กัน  แต่จะมีข้อแตกต่างที่ สมาธิ อาจจะมี
ความหมายที่ลึกมากกว่าหน่อย โดยการฝึกให้มีสมาธิ และมีสติ จนกระทั่งเกิดปัญญาพิจารณาเห็น
ความดีมีประโยชน์ของนิติธรรม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ น าไปประยุกต์ใช้กับการน าหลักธรร
มาภิบาลคือ นิติธรรม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ  โดยวิธีการ คือ ให้ความรู้ วิธีการใช้ และ
น าไปใช้เพ่ือใช้ต้องมีการระดมความคิดเพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บรรจง  เจริญสุข๘๘ วิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตจังหวัด
ภาคใต้ตอนบน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้
ตอนบน พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในการน าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้
ตอนบน  ผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีสถานภาพการ
บริหารสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจ
                                                           

 ๘๗สุรศักดิ์ โตประสี, ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล , ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๕๓. 
   ๘๘บรรจง  เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๒). 



 
 

๒๒๘ 

การบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ส่วนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า รูปแบบซึ่งเป็นวิธีการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ภารกิจสถานศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แต่ละด้านประกอบด้วย
ภารกิจการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้
ตอนบนมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน
การสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของ อปท. ด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับ
หลักธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย สุขตาม๘๙ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธใน
ยุคโลกาภิวัตน์” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ๑) แนวคิดที่สามารถผลักดันให้ทุนมนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักพุทธธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ภาวนา ๔ ไตรสิกขา การใช้หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ จริต ๖ รวมถึงการพิจารณากลุ่มผู้รับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการมองหลักการต่าง ๆ จาก
บัว ๔ เหล่า  อันเป็นการพิจารณาคุณสมบัติในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา ๒) นักพัฒนาทุน
มนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์จะต้องน าการวางแผนพัฒนาทุนมนุษย์ตามวิถีพุทธ การพิจารณาจะแบ่งเป็น ๒ 
ระดับ คือ การพัฒนาระดับองค์การ (Organizational Development)และการพัฒนาในระดับบุคคล 
(Individual Development) ๓) วิธีการการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถแบ่งได้ ๒ 
กระบวนทัศน ์คือ ๑. กระบวนทัศน์ในการจัดการเพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกิยธรรม และ ๒. กระบวนทัศน์
ในการจัดการเพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกุตรธรรม ส าหรับผลการพัฒนาสูงสุด ที่จะได้คือการสู่ภาวะ
นิพพาน พุทธธรรมมีหลักการที่ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล)การ
พัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพจิตสูงขึ้น จิตมีคุณภาพมากขึ้น (การพัฒนาสมาธิ ) และ
พัฒนาไปสู่ระดับการเข้าถึงสัจธรรม (การพัฒนาปัญญา) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์ ยอด
พฤติการณ์๙๐ ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียง โดย
เปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์” โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ข้อสรุปว่า หลักพุทธธรรมที่
น ามาใช้ในพุทธเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มี
ความสัมพันธ์ กับคุณลักษณะด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณเป็นวิธีการหรือหนทางในการ
พัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับความมีเหตุผลเป็นเครื่องอ านวยสนับสนุนการพัฒนาตน  เป็นการบูรณา
การที่มีความเหมาะสมลงตัวเป็นอย่างยิ่ง ในการหลักธรรมและหลักธรรมาภิบาลมาเป็นกลไกและ
หลักการส าคัญในการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนทั้งถิ่น อันเป็นองค์กรที่มีความส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศโดยร่วม เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล อบต. 
เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดและรับรู้ถึงปัญหาในชุมชน ท้องถิ่น เหล่านั้นได้อย่างชัดเจน หากเรา
                                                           

๘๙วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, 
(คณะรัฐประศาสนาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕) 
 ๙๐พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, “การใช้การสร้างตัว ช้ีวัดเพื่อวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



 
 

๒๒๙ 

สามารถสร้างกลไกในการสร้างเสริมความโปร่งใสในระบบการบริหารจัดการ ที่เกิดจากการร่วมกัน
ป้องกันของทุกฝ่าย ที่จะต้องมีการป้องกันจากจิตใจด้วยหลักธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌาน 
ตรรกวิจารณ์๙๑ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ 
ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้  และอริยมรรค มีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา โดยมี
เป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพัฒนา
นั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรม มีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ 
ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข”์ เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิดในการพัฒนา และมีการ
คิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมี  สามประการ คือ ๑) ท าให้มนุษย์มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ ๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต และ  ๓) 
พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงพุทธ มี ๓ องค์ประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาใน
ระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทจึงท าให้
องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็น
แนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วย กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือ
ผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกียธรรม และกระบวนทัศน์
การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และระดับองค์การจะมีตัว
แบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย จะท า
ให้ระบบการบริหารจัดการเกิดความโปร่งใส่ขึ้นโดยล าดับ อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

              ๙๑ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).  



 
 

๒๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แผนภาพที่ ๕.๓ รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด    
           หนองคาย ด้วยธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 

 

หลักความรับผิดชอบ 
 

 

 

หลักนิติธรรม 
 

 

 
หลักการมีส่วนร่วม 

 

 

ระบบการ
บริหารงาน อปท. 

การบริหารงาน  การบริหารงานเงิน การบริหารคน  

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักพุทธธรรม 

ไตรสิกขา(ปัญญา) 
 
 

 

 

ไตรสิกขา (ศีล) 
 

 ไตรสิกขา(สมาธิ) 
 

 

การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย   

สุจริต ๓ 

กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔   มโนสุจริต ๓ 



 
 

๒๓๑ 

กล่าวได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองคาย ด้วยธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักพุทธธรรม มีกระบวนการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
บริหารงานของ อปท. ทั้งด้านการบริหารงาน การบริหารคนและการบริหารเงิน สามารถด าเนินการได้
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักพุทธธรรมในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะหลักธรรมมาภิบาลจะมุ่งเน้นใน
หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ส่วนหลักพุทธธมมุ่งเน้นในหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และเสริมด้วยหลักสุจริต ๓ หลอมรวมเป็นแนวทางการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารงาน อปท ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ จะน ามาซึ่งความโปร่งใสในการ
บริหารงานของ อปท. อย่างยั่งยืน 

 
    ๕.๒.๓ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ๙ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างเสริมความโปร่งในใน อปท. 

ด้วยหลักธรรม ทั้ง สุจริต และหลักไตรสิกขา 
 

 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ๙ กลยุทธ์ เพ่ือการสร้างเสริมความโปร่งในใน อปท. ด้วย
หลักธรรม ทั้ง สุจริต และหลักไตรสิกขา ๑. วิสัยทัศน์ของ อปท. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ “พุทธธรรมน าท้องถิ่นไทย สร้างเสริมความโปร่งใส สร้าง
งานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” โดยมีพันธกิจ : การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
ของ อปท. ประกอบด้วย ๑) อปท. มีบทบาท ในการบริหารงานทุกมิติให้มีความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น        
๒) อปท. มีบทบาท ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น ๓) อปท. มีบทบาท ใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น โดยมี เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาของ อปท.  ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือให้ ระบบการบริหารงานของ 
อปท. มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือให้ ระบบการบริการเงินของ อปท. มีความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือให้ ระบบงานบริหารจัดการงบประมาณ มีความโปร่งใสตาม
แนวพระพุทธศาสนา โดยมีกระบวนการด าเนินการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการ อปท. ให้เป็น
องค์กรที่มีความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ๙ กลยุทธ์ ดังนี้ ๑) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใส
ด้วยหลักนิติธรรมในการบริหารงานด้วยความเที่ยงตรง มั่นคง แน่วแน่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรง
ชัย นกขม้ิน๙๒ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดสมุทรปราการ มีระดับ
ความเป็นธรรมาภิบาลในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับกลาง เมื่อพิจารณารายด้านของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากจ านวน ๒ ด้าน คือ    มีการ
พัฒนาตามหลักความคุ้มค่า และการพัฒนาตามหลักความรับผิดชอบ การพัฒนาตามหลักคุณธรรม 
การพัฒนาตามหลักนิติธรรม  การพัฒนาตามหลักความโปร่งใส และการพัฒนาตามหลักการมีส่วนร่วม   
๒) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรมในงานบริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

                                                           

 ๙๒ทรงชัย นกขมิ้น, การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล :กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
๒๕๕๒), หน้า ๑. 



 
 

๒๓๒ 

ไม่คดโกง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป มากมิตร๙๓ วิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรม
ต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบที่ ๒ คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อ
ผู้ร่วมงาน องค์ประกอบที่ ๓ คือ จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน ๒) แนวทางในการ
ส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันศึกษาเอกชน มี ๘ แนวทางใหญ่ ได้แก่ 
การสนับสนุนด้านนโยบาย  มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม จัดท าประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรม
วิชาชีพในองค์กร การตรวจสอบจริยธรรม การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งส าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การ
จูงใจ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม  ๓) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักนิติธรรม
ในพัฒนาบุคคลากรด้วยความเสมอภาค ไม่อคติเอนเอียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตระกูล 
ช านาญ๙๔ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์” 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนา พูดถึงแผนการที่จะปฏิบัติ วิธีการ รูปแบบพฤติกรรม การก าหนด
ต าแหน่งที่จะปฏิบัติการ และทัศน์วิสัย ในการพัฒนา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยหลัก (Core factor) ของการพัฒนาทั้งปวง ก าหนดต าแหน่งส าคัญของการพัฒนาไว้ที่ทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งรวมถึงกายกับใจ (Mater& Mind) ตามหลักพุทธศาสตร์ สอดคล้องกับอภิปรัชญาหมวดญาณ
วิทยาที่ว่าถึงโลกทัศน์ หรือระบบความเชื่อ ในแง่ของวิธีการ รูปแบบ และศาสตร์การพัฒนา  พุทธ
ศาสตร์มีองค์ความรู้ที่ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาได้ ๔) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลัก
ความรับผิดชอบในการบริหารงานโดยสร้างสรรค์และส่งเสริมสัมมาอาชีพ ๕) กลยุทธ์การส่งเสริมความ
โปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิต ๖) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมของคน ชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑริกา วิฑูรชาติ๙๕ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้น
พ้ืนฐานช่วงชั้นที่   ๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้น
พ้ืนฐานช่วงชั้นที่๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก คือ ๑. กลยุทธ์การพัฒนา
ภาวะผู้น า ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๑๖ กลยุทธ์ ๒. กลยุทธ์พัฒนาครู ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๗ กลยุทธ์ ๓. กล
ยุทธการพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีกลยุทธ์รอง ๕๒ กลยุทธ์ ๔. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่ง
มีกลยุทธ์รอง ๑๓ กลยุทธ์ ๕. กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายโรงเรียนซึ่งมีกล

                                                           
 ๙๓ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 

: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
 ๙๔ตระกูล ช านาญ, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์”, รายงานวิจัย , 
(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เชียงใหม,่ ๒๕๔๓), หน้า ๒. 

๙๕ มัณฑริกา  วิฑูรชาติ, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่  ๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ๒๕๕๑). 



 
 

๒๓๓ 

ยุทธ์รอง ๘ กลยุทธ์ ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์ในการบริหารสถานการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่าทั้ง ๕ กลยุทธ์ ที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทุกกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากทั้ง ๔ มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ ด้าน
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง ๗) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วย
หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติ ในการบริหารจัดการงาน
บุคคลที่ต้องมีการจัดสรรก าลังคนที่สามารถตอบรับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์๙๖  วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ก าลังคนภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนก าลังคนภาครัฐ ได้ตระหนักถึง
ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ท าการพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหาร
กาลังคนภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ ๘) กลยุทธ์การส่งเสริมความ
โปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
อีกทั้งยังร่วมถึงความมีภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะสามารถสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ๙๗  ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ 
: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสีย
งบประมาณ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะผู้น าไม่สามารถท าแผนพัฒนาหรือการก าหนดโครงการ  
ได้ถูกต้องเพราะความรู้จากการบริหารงานต่ าท าให้โครงการขาดคุณภาพ ประกอบกับบุคลากรไม่มี
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามหน้าที่ ตามกฎหมายระเบียบ ค าสั่งการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการน ากลยุทธ์มาใช้และท างานที่ไม่มีกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย น ามาซึ่งปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กรและส่งผลกระทบกับประชาชนและการบริหารการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ ประสิทธิภาพประชาธิปไตย ประสิทธิภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจบวกกับภาวะผู้น า การศึกษาเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ การ
บริหารโครงการ การมีส่วนร่วมในโครงการ ความโปร่งใสของโครงการและโครงการมีผลก าไร         
และ ๙) กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้มีจิต
สาธารณะและสร้างสรรค์สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย๙๘ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ : กุญแจสู่ความเป็นเลิศ” ผลจากการศึกษา
พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การ ซึ่งความส าเร็จของแต่ละองค์การสามารถเกิดได้จากการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
ใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานในการสร้างก าไรเพ่ิมข้ึน และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของ

                                                           

 ๙๖วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์  “การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารก าลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ”,รายงานวิจัย ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
ส านักงาน ก.พ. ,๒๕๕๒). 

๙๗ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ,”กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑).  
 ๙๘เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่ความเป็นเลิศ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔).  



 
 

๒๓๔ 

องค์การ เพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกลไกในการ
สนับสนุนให้พนักงานขับเคลื่อนผลการปฏิบัติการขององค์การ โดยที่การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องทราบถึงกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงพันธกิจและเป้าหมายของ
องค์การ ดังนั้นการออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องน ากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์บูรณาการไปกับกลยุทธ์องค์การและเป้าหมายขององค์การ และให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน   เพ่ือให้เกิดการ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์การ จึงจะท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์การ โดยที่กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้อง
ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที่ส าคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องของพนักงานกับเป้าหมาย  ขององค์การ เพ่ือท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการสร้างพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้าง
ผลผลิตให้กับองค์การ อีกทั้ งยังมีปัจจัยแห่งความส าเร็จในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนา ๕ ประการ คือ ๑) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ผู้บริหารของ อปท.จะต้องมีความมุ่งมั่น 
สนับสนุน และเป็นผู้น าในการด าเนินการการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาอย่าง
จริงจัง สอดคล้องกับงานวิจั ยของ จินตนา บิลมาศ  และคณะ๙๙  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน” ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า กลุ่มข้าราชการพลเรือนที่
จ าเป็นเร่งด่วนจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนคือ ข้าราชการบรรจุใหม่ทั่วไป กลุ่มที่จ าเป็น จะต้องพัฒนา
เฉพาะบางจิตลักษณะ ได้แก่ พัฒนาความเชื่ออ านาจในตน และลักษณะมุ่งอนาคต คือ กลุ่มข้าราชการ
หญิงระดับกลาง ส่วนข้าราชการชายระดับกลางควรพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  และผลการวิจัยยัง
พบว่า ข้าราชการใหม่ทั่วไปที่จะท างานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงต่อไป  ควรได้รับการพัฒนา
ลักษณะทางจิต ๓ ประการ คือ ๑) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน หมายถึง การเพ่ิมความ
ตระหนักในความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและต่อประเทศ นอกจากนี้จัง
ต้องรู้จักควบคุมตนเอง ให้ท าพฤติกรรมที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ดีงามที่วางไว้ส าหรับอนาคตให้ได้  ๒) 
ความเชื่ออ านาจในตนว่า ท าดีได้ดี ถ้าตนพยายามมากในทางที่ถูกก็จะเกิดผลดีมากตามมาด้วย และ
เชื่อว่าผลดีและผลเสียที่เกิดกับตนนั้น มีสาเหตุจากตนเองเป็นส่วนใหญ่ มิได้เกิดจากความบังเอิญหรือ
โชคเคราะห์ จะได้เป็นผู้ที่กระตือรือล้นท าความดี ไม่งอมืองอเท้ารอให้บุญหล่นทับ ๓) ทัศนคติที่ดีต่อ
การท างานราชการ หมายถึง การเห็นประโยชน์ของการท างานราชการทั้งต่อตนเอง และประเทศชาติ 
มีความพอใจในงานของตน และพร้อมที่จะร่วมมือกับข้าราชการอ่ืนเพ่ือให้งานราชการเกิดประสิทธิผล
ให้มากยิ่งขึ้น ๒) นโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องชัดเจนและต่อเนื่อง มี
เป้าหมาย ตัวชี้วัดและการประเมินผลการด าเนินการ   สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เครือ
เทพ๑๐๐ วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาลฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ความ
เข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยตอบค าถามต่างๆ 
                                                           
 ๙๙จินตนา บิลมาศและคณะ, “คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน”, รายงานการวิจัยมูลนิธิเอเชีย, 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., ๒๕๒๙. หน้า ๑-๒.  
 ๑๐๐วีระศักดิ์ เครือเทพ, “การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล (Measuring Municipal 
Fiscal Health in Thailand)”, รายงานวิจัย, (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑). หน้า ๒. 



 
 

๒๓๕ 

ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Fiscal Capacity Analysis) เป็นเครื่องมือทางการบริหารประการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินถึง
ศักยภาพในการจัดหารายได้ (Revenue-Raising Capacity : RRC) เปรียบเทียบกับความจ าเป็นใน
ด้านรายจ่าย  (expenditure needs : EN) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การวิเคราะห์ขีด
ความสามารถทางการคลังจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเพียงพอของทรัพยากรทางการคลัง
ของท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับความจ าเป็นในด้านรายจ่ายในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ เราสามารถน าผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการก าหนดนโยบายการคลังท้องถิ่นหลายประการ  ตัวอย่างเช่น การ
บริหารจัดเก็บภาษีอากร การวางแผนพัฒนารายได้การวางแผนการใช้จ่าย/และหรือการลงทุน ฯลฯ 
เป็นต้น สามารถน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินในการด าเนินงาน และสามารถใช้ในการก าหนดนโยบายการ
ให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergovernmental Fiscal Transfer Policy) ๓) อปท.ต้อง
ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเทียบเท่ากับนโยบายด้านอ่ืน มี
ระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร ที่เอ้ือต่อการด าเนินการการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พ ระพุ ท ธศาสน า  สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง ค ณ ะสั งค มศ าสตร์ แ ล ะมนุ ษ ยศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล๑๐๑ วิจัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ต าบล มี วัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล และศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่อาศัยคุณธรรมจริยธรรม
ของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาลนั้น คณะผู้วิจัย ศึกษา
เฉพาะหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๔๗ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ รวมจ านวน 
๑๐ แห่ง พบว่า จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น  กลุ่มตัวอย่างได้รับ
รางวัลที่ ๑ ประเภทการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๔๗ ได้แก่ การบริหารจัดการหลักคุณธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลหรือการถูกข่มขู่จาก คนในพ้ืนที่ แต่ที่มีบ้างจะเกิดขึ้นจาก
คนนอกพ้ืนที่และเป็นเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์  สิ่งยึด เหนี่ยวหรือสิ่งที่เตือนใจให้ผู้บริหาร 
พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริตคือความภูมิใจในตนเองที่ เป็นข้าราชการ พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้ท างานให้ประเทศชาติซึ่งถือว่า มีเกียรติ มี ศักดิ์ศรี หลักความโปร่งใส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกแห่ง มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ
ประจ าปี ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดการประชุม อบต. รายงานทางการเงิน 
ขั้นตอนการรับบริการ เอกสารที่ต้องใช้และระยะเวลา ที่แล้วเสร็จของการให้บริการ ให้ประชาชนและ
                                                           
 ๑๐๑คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล”, รายงานวิจัย, (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
 



 
 

๒๓๖ 

ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ทั้งทาง เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ การติดประกาศ ณ ที่ท าการ 
อบต. ร้านค้าในหมู่บ้าน หอกระจายข่าว เสียง ตามสาย เสียงไร้สาย วิทยุชุมชน หลักความรับผิดชอบ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจะสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผ่าน
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ในแต่ละหมู่บ้านก่อน แล้วจึงน ามารวมกัน
เพ่ือจัดล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วนในภาพรวมอีกครั้ง และส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือด าเนิน กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยด้วย  นอกจากนั้น อบต. มีการให้ความรู้แก่
ประชาชนทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการท้องถิ่น ภาษี กฎหมายเบื้องต้น
และสาธารณสุข เป็นต้น ๔) การมีส่วนร่วมระหว่าง อปท. กับ ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ถึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญแสง 
ชีระภากร๑๐๒  วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น ามาก
ที่สุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบส่งเสริม ตามล าดับ โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชายในทุก
ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบภาวะผู้น า
แบบชี้น ามากท่ีสุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง และแบบมีส่วนร่วมและยิ่งมีประสบการณ์ท างานมาก
ขึ้น การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยิ่ งลดลง  ๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่บริหารโดยค านึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็น
ธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่ในมิติความมีจริยธรรม และเคารพ
กฎหมาย และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นค านึงน้อยกว่ามิติอ่ืน ๔) เมื่อควบคุมตัวแปรระยะเวลาที่เคยท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาก่อน ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน ๓ 
มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความ
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน ๓ มิติ คือการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ตัวแปรทั้งสองไม่
มีอิทธิพลร่วมกันต่อการบริหารงาน  ๕) ควรมีหลักธรรมน าการจัดการ คือ ใช้หลักไตรสิกขาและสุจริต 
๓ ส าหรับการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุรงค์ ดีสม
โชค วิจัยเรื่องกลยุทธ์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ใน
การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และความ
สอดคล้องตามหลัก  ธรรมาภิบาล เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายการ

                                                           

  ๑๐๒บุญแสง ชีระภากร,  “ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”      
. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร์ ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒) , หน้า ๔-๕. 



 
 

๒๓๗ 

ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน การ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การรื้อใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
ค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม นโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค จากการด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบราชการของกระทรวงยุติธรรมในอนาคตที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจยพอเพียง พบว่า  ๑) ยุทธศาตร์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล   ๒) การปฏิบัติงานของ
กระทรวงยุติธรรม มีความสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ ๒๕๔๕ ในด้านการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ในด้านการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในด้านการรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ในด้านการสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ
ค่าตอบแทนใหม่ ในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในด้านการเสริมสร้าง
ระบบราชการให้ทันสมัย และในด้านการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบริบทด้านการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้
ทุกหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในกระแสโลกาภิวัตน์  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก ถึงฝั่ง วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานของผู้ว่า
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
วิเคราะห์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการรูปแบบใหม่และแบบเดิม พบว่า  การ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการรูปแบบใหม่ เริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ ด้วยการท า SWOT ก าหนด
วิสัยทัศน์   พันธกิจ โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การแปลง กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ แนวทาง
ในการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินั้น  ควรใช้แบบของการ บริหารโครงการมาเป็นแม่แบบในการ
ด าเนินการ     มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ต้องก าหนด เจ้าภาพผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เป้าหมายการท างาน การวัดผลและประเมินผลงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีอ านาจในการ
บริหารงบประมาณ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานโดยมีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของ
จังหวัด มีระบบที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์ชาติ จัดท าแผนงานโครงการ มีการบูรณาการระหว่างแผนกล
ยุทธ์ของจังหวัดกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกับกลยุทธ์กลุ่ม จังหวัด มีความ
ร่วมมือกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่นอกกลุ่มจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ 
(กบจ.) และมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์จังหวัดให้สะท้อนความต้องการของ  พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
และต้องมีความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
(Chief Emotional Officer) และ มีจิตใจที่ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ผู้ที่ท างานด้วยมีความสุข (Chief 
Entertainment Officer) มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการวิจัยและ
ติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบฐานข้อมูลของจังหวัดทุกด้าน อย่างครบถ้วนและ



 
 

๒๓๘ 

ทันสมัยอยู่เสมอ มีการกระจาย อ านาจให้กับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ อย่างแท้จริงและมี
การบริหารจัดการ งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได๑้๐๓ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานการจัดการและการขยายผลการวิจัยสู่การบริหาร
การปฏิบัติหรือการจัดการเชิงวิชาการ ดังนี้ 
 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรมีกระบวนการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาใน ๓ ภาค
ส่วน ที่จะขับเคลื่อนความเป็นระบบและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คือ ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบาย     
ประชาสังคม และภาคท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพุทธธรรมเป็นแก่นแกนทั้งกระบวนการก าหนด
นโยบายและภาคปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕.๔ กระบวนการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ ภาคส่วน 
 

 ๒. ควรมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคม ในชุมชนท้องถิ่นสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และคุณค่าของการมีความโปร่งใสเชิงพุทธที่
ชุมชน ท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วม รับรู้ และเรียนรู้อย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๐๓ ดิเรก ถึงฝั่ง, “กลยุทธ์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันของจังหวัดในประเทศไทย”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙). 

พุทธธรรม 
ภาครัฐ 

ส่วนก าหนดนโยบาย 
ภาคประชาสังคม 

ผู้รับบริการ 

ภาคท้องถิ่น 
ผู้ด าเนินการ 



 
 

๒๓๙ 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 
  ๑ . บุคลากรผู้บริหารงานท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญ  กับความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ การบริหารการจัดการ ๒ ปัจจัย และก าหนดแบบแผนการบริหารการจัดการ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕.๕ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารจัดการ 
 
 
            ๒. ผู้บริหารงานท้องถิ่นและบุคลากรทุกส่วนงาน ควรมีส่วนร่วมการสร้างวัฒนธรรม 
ความโปร่งใสเชิงพุทธของ อปท. ทุกระบบงานในทุกขนาดขององค์การ 
 
 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑. การพัฒนาแบบจ าลองความเป็นท้องถิ่นภิวัฒน์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 
ผ่านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธของชุมชน 

  ๒. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือการศึกษาในเชิงลึก เช่น การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน าเอาผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจัยต่อไป 

        ๓. ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น าศึกษาใน
งานวิจัยนี้เพ่ิมเติม เช่น  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า 

        
 

หลักนิติธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม 

หลักความรับผดิชอบ 

ความโปร่งใสตามแนวพุทธ คุณภาพการบริหาร 

คุณภาพบริหารงาน 
คุณภาพบริหารเงิน 
คุณภาพบริหารคน 
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เนตร์พัณณา ยาวิราช.  ภาวะผู้น าและผู้น าชชิงกลยุทธ . พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล 

กรุ๊ป, ๒๕๕๒. 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย.กรุงเทพมหานคร  

: บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๕๒. 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๖. 
ประพันธ์  สุริหาร. ศัพท ชทคนิคทางการบริหาร. ขอนแก่น : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษา  

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗. 
ประหยัด หงส์ทองค า.  การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
ประยูร ธมมฺจิตฺโต. พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล. ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย. 
 กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๙.  
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พระครูภาวนาโสภิต ว.ิ ดร. (บุญญรัตน์ เมืองวงศ์). พุทธธรรมาภิบาล หนังสืออ่านประกอบหลักสูตร 
พุทธธรรมาภิบาลระดับปริญญาตรีและปริญญาโท. ล าพูน : หสม. ณัฐพลการพิมพ   (คณะ
บุคคล), ๒๕๕๖. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมฺจิตโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค. แปลโดย  พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ.กรุงเทพ  
  มหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พุทธทาสภิกขุ. ชรื่องชกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม. กรุงเทพมหานคร : จักรานุกุลการพิมพ์, ๒๕๒๙. 
__________. วิธีแก้ปัญหาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แสงธรรม, ม.ม.ป.,๒๕๔๙. 
ยุคศรี อาริยะ. โลกาภิวัฒน  กับ Good Governance ในธรรมาภิบาลกับคอร รัปชั่นในสังคม. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, ๒๕๔๖. 
ระวี  ภาวิไล. “หัวใจของศาสนาพุทธ”. ในบทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง หัวใจของ 

ศาสนา). กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นามม ี  

บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖.  
รังสรรค์ ประเสริฐศรี.  ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์, ๒๕๕๑.           
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. แนวคดิและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร  

: บริษัทบพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕. 
วิเชียร วิทยอุดม. ภาวะผู้น า พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ. ทฤษฎีองค การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร,  
 ๒๕๔๕. 
วิญญู อังคณารักษ์. แนวความคิดในการกระจายอ านาจปกครองท้องถิ่น (เอกสารประกอบการ 

บรรยายฉบับพิมพ์โรเนียว, ๒๕๑๙. 
สถาบันวิถีทรรศน์.  ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานมูลนิธิภูมิวิถี 

ทรรศน์, ๒๕๔๖. 
สมคิด  บางโม. จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : พัฒนวิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๙. 
สุรพล สุยะพรหมและคณะ.ทฤษฎีองค การและการจัดการชชิงพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๑,กรุงเทพมหานคร :       

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สุวิมล ว่องวาณิช. การวิจัยประชมินความต้องการจ าชป็น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส,  

๒๕๕๐. 
สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ 

ครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒.  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร :  

กองกลาง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔. 



  

  ๒๔๒ 

อุทัย หิรัญโต  การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓. 
 
(๓) บทความในหนังสือพิมพ  : 
 
เปรม ติณสูลานนท์. “จริยธรรมการบริหารภาครัฐ”, มติชน. (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘) : ๒ 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก.“มัชฌิมาปฏิปทา: สายกลางสองมิติ”,ข่าวสด. (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) : ๒๙ 
 
 (๔) บทความในวารสาร : 
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร. ปีที่ ๖๑  ฉบับที่ ๕ 

(พฤษภาคม ๒๕๕๐) : ๗ 
วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ”, วารสารศึกษา  

ศาสตร . ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๑) : ๖๓ 
 
(๕) วิทยานิพนธ  : 
 
เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่ความเป็นเลิศ”.  
 วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,๒๕๕๔. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร 

จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล”, รายงานวิจัย.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙. 

จตุรงค์ ดีสมโชค. “กลยุทธ์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        
 (รัฐศาสตร ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 
จินตนา บิลมาศและคณะ. “คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน”. รายงานการวิจัย. มูลนิธิเอเชีย :  

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., ๒๕๒๙. 
เชวงศักดิ์ พฤษเทเวศ. “การพัฒนาตัวบงชี้ผู้เชิงน ากลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”.  

วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓. 

ฌาน ตรรกวิจารณ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 
ดิเรก ถึงฝั่ง. “กลยุทธ์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

การแข่งขันของจังหวัดในประเทศไทย”. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร ).  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต, ๒๕๔๙. 

ตระกูล ช านาญ.  “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์”, รายงานวิจัย.  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เชียงใหม่, ๒๕๔๓. 



  

  ๒๔๓ 

บรรจง  เจริญสุข. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน 
 พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). (บัณฑิต  
  วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 

บุญแสง ชีระภากร. “ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”.  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๒.  

ประทีป มากมิตร “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

เปรมชญา ชนะวงศ์ และคณะ. “การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนเพื่อการพึ่งตนเองบนฐานทุนทาง 
สังคม” รายงานการวิจัย. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๓. 

พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์. “การใช้การสร้างตัว ชี้วัดเพ่ือวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบ 
 กับพุทธเศรษฐศาสตร์”. วิทยานิพนธ พุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิต. สาขาพุทธศาสนา. บัณฑิต   
  วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ. “รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งด่านศุลกากร ณ บ้านพุ 
 น้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”,รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ  
  บริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕. 

ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ. “กลยุทธ์การพฒันาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์กรการปกครองส่วน 
 ท้องถิ่นในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัย   
  ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 

มัณฑริกา  วิฑูรชาติ. “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ ๑-๒ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร”. ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ 
ภาวะผู้น า. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ๒๕๕๑. 

มัทนา เหลืองนาคทองดี. “ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ 
  ไทย”, รายงานวิจัย. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๔   
  (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๕. 

ระศักดิ์ เครือเทพ. “การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล (Measuring Municipal  
 Fiscal Health in Thailand)”, รายงานวิจัย. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
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  ๒๔๔ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

  

ก. แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๘ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 

 
ค าชี้แจง 

๑. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาการบริหารงานของ อปท. เพ่ือ
สร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน และเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ ของการวิจัย ครั้งนี้  สู่
สาธารณะสังคมการปกครองท้องถิ่น ที่สามารถ น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อ  การบริหาร การ
บริการ งานของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

๒. การตอบแบบสอบถามของท่านเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ที่จะท าให้การวิจัยครั้ง
นี้ส าเร็จได้ 

๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านในครั้งนี้ผู้วิจัยจะเป็นความลับ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านโดย
จะน าผลมาใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น 

๔. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักธรรมมาภิบาลและหลักธรรม 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งในการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามปลายเปิด (ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ) 
 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านที่
ตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 

     พระมหาสมเด็จ   มหาสมิทฺธิ 
     นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

                                     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๙ 

ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ภายในช่อง       หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมตรงตามความเป็น
จริงมากท่ีสุดและกรุณาตอบทุกข้อ 

 
๑. เพศ 
 ๑. ชาย   ๒. หญิง 
 
๒. อายุ 
 ๑. ต่ ากว่า ๓๕ ป ี  ๒. ๓๕-๕๐ ป ี     ๓. ๕๑ ปีขึ้นไป  
 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

 ๑. ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
 ๒. ปริญญาตรี 
 ๓. ปริญญาโท 
 ๔. ปริญญาเอก 
   
๔. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 ๑. น้อยกว่า ๕ ปี       ๒. ๕-๑๕  ป ี  
 ๓. ๑๖-๒๕ ป ี       ๔. ๒๖  ปีขึ้นไป   
๕. ต าแหน่ง 

   ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น                    ๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น  

                               ๓. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น        ๔. พนักงานส่วนท้องถิ่น 

                               ๕. ประชาชน 
 

๖.  รายไดต้่อเดือนโดยประมาณ 

    ๑. ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท                ๒. ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 

                         ๓. ๒๐,๐๐๑ – ๓๕,๐๐๐ บาท          ๔. ๓๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป          
       

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเป็นรูปแบบใด 
 

 ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๒. เทศบาลต าบล   
 ๓. เทศบาลเมือง    ๔. องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 



 ๒๕๐ 

ตอนที่ ๒  เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 

ค าชี้แจง ท่านมีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักธรรมของ อปท. ของ
ท่านอย่างไร ให้เลือกตอบโดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 
ข้อ 

 
การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓  

ตามหลักนิติธรรม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. อปท. มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารงาน 

     

๒. อปท. มีกลไกในการปฏิบัตหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

๓. อปท. มีการปรึกษาหารือ ที่มีความชัดเจนในการ
ก าหนดนโยบาย ตามระเบียบและข้อก าหนด 

     

๔. อปท. มีความโปร่งใสในการประชุมเพ่ือก าหนด
กฎเกณฑ ์กระบวนการการบริหารเงิน  

     

๕. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อสาธารณะ 
 

     

 
ข้อ 

 
การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓  

ตามหลักการมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. อปท. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการบริหาร 

     

๒. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
เพ่ือหาแนวทางในการบริหารงาน 

     

๓. อปท. มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อ
ปรับปรุงงานด้วยความส านึกในหน้าที่การให้บริการ 

     

๔. อปท. มีการสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนในการ
ท างานร่วมกับประชาชาน 

     

๕. อปท. มีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการให้บริการ 

     



 ๒๕๑ 

 
 

การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ 
ตามหลักความรับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ผู้บริหารที่แสดงออกถึงความตระหนักในหน้าที่

ความรับผิดชอบต่อการบริหารงาน 

     

๒. ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหาให้ประชาชน 

     

๓. ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. มีความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติงานบริการ  

     

๔. ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ยินดีในการสนทนาเพ่ือให้

ข้อมูลในการบริการประชาชน 

     

๕. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพ

การบริหาร และการบริการ  

     

 
 
ข้อ 

 
การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา  

ตามหลักนิติธรรม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. อปท. มีการฝึกฝนพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
เกดิความช านาญในการให้บริการ 

     

๒. อปท. มีระบบการพัฒนาความสัมพันธ์การท างาน
ขององค์กร เพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

๓. อปท. มีการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือการสร้างความชัดเจนในการให้บริการ
ประชาชน 

     

๔. อ ป ท . มี ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ให้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ ในการบริหารเงินอย่างโปร่งใส  

     

๕. อปท. มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาระบบการ
เปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อสาธารณะ 

     



 ๒๕๒ 

 
ข้อ 

 
การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 

ตามหลักการมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. อปท. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง
ด้านการบริหารงาน 

     

๒. อปท. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการมีส่วนในการร่วม
คิด ร่วมท า เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

     

๓. อปท. มีการส่งเสริม ฝึกฝนการให้บุคลากรมีการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุง
งานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

     

๔. อปท. มีการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรท างานรวม
กับประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

     

๕. บุคลากร อปท. มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
บริการประชาชนทุกคน ทุกระดับ  

     

 
 

การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักความรับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ผู้บริหารมีการอบรมและพัฒนาให้มีความตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๒. บุคลากรใส่ใจปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ
การแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ 

     

๓. มีการพัฒนาผู้ปฏิบั ติ งานใน อปท. ให้มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติในหน้าที่ของตน โดยไม่
ต้องมีการควบคุมด้วยกฏระเบียบ 

     

๔. มีการพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. มีส านึกการ
ให้บริการประชาชนด้วยความยินดีเสมอ 

     

๕. มีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึก
ร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพชีวิตประชาชน 

     

 



 ๒๕๓ 

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารงาน ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
 ในการบริหารงานของ อปท. ของท่านควรมีการสร้างส่งเสริมความโปร่งใสในการ
บริหารและการบริการตามหลกัธรรมภิบาลทั้ง ๓ ข้อ อย่างไร 
 ๑.หลักนิติธรรม
 .............................................................................................................................. ............
......................................................................... ...................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................
 ๒.หลักการมีส่วนร่วม
 .............................................................................................................................. ............ 
.............................................................................. ................................................................................. 
.............................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 ๓.หลักความรับผิดชอบ
 ..................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................. ................................................................................. 
.......................................................................... ..................................................................................... 
.............................................................................. ................................................................................. 
   
ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 
 
 
      ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

        พระมหาสมเด็จ  มหาสมิทฺธิ 
(นิสิต ป.เอก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการวิจัย 

 

 ก. ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
 ข. ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย 
 ค. เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
 ง. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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๒๘๓ 

 



 

 

๒๘๔ 
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ภาคผนวก ค 

คุณภาพของเครื่องมือ 

 

๑. ผลการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

๒. ค่าความเชื่อมั่นการทดลองใช้เครื่องมือ ๓๐ ชุด 

 

 

 

 

 



๒๙๑ 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อมูล (IOC) 
........................................................... 

เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

 
 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
 

แปลผล ท่านที่ ๑ ท่านที่ ๒ ท่านที่ ๓ ท่านที่ ๔ ท่านที่ ๕ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๕ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 



๒๙๒ 

 

๑๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๘ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๒ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

๓๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใช้ได้ 

 

 

 

 

 



๒๙๓ 

 

ค่าความเชื่อม่ันการทดลองใช้เครื่องมือ ๓๐ ชุด 
........................................................... 

 
เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 

เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
๑. อปท. มีความชัดเจนในทิศ
ทางการปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารงาน 

72.2333 134.944 .621 .943 

๒. อปท. มีกลไกในการปฏิบัต
หน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

72.0667 137.099 .531 .935 

๓. อปท. มีการปรึกษาหารือ 
ที่มีความชัดเจนในการก าหนด
นโยบาย ตามระเบียบและ
ข้อก าหนด 

71.9000 133.266 .678 .932 

๔. อปท. มีความโปร่งใสใน
การประชุมเพ่ือก าหนด
กฎเกณฑ์กระบวนการบริหาร
เงิน 

72.1333 129.775 .636 .933 

๕. อปท. มีการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารต่อสาธารณะ 

72.4000 137.972 .366 .937 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.9334 30 



๒๙๔ 

 

๖. อปท. มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการบริหาร 

71.8000 135.821 .496 .935 

๗. อปท. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการปรึกษาหารือเพ่ือ
หาแนวทางในการบริหารงาน 

72.1000 131.748 .635 .933 

๘. อปท. มีการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือ
ปรับปรุงงานด้วยความส านึก
ในหน้าที่การให้บริการ 

72.2000 129.545 .740 .931 

๙. อปท. มีการสร้างความ
เข้าใจอย่างชัดเจนในการ
ท างานร่วมกับประชาชาน 

72.3000 128.286 .740 .932 

๑๐. อปท. มีทัศนคติที่ดีต่อ
การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ให้บริการ 

72.3333 130.437 .722 .931 

๑๑. ผู้บริหารที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการบริหารงาน 

72.1667 135.109 .557 .934 

๑๒. ผู้บริหารใส่ใจปัญหาและ
มีความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาให้ประชาชน 

71.8667 132.464 .712 .932 

๑๓. ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. มี
ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานบริการ 

72.6000 129.628 .736 .931 

๑๔. ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. 
ยินดีในการสนทนาเพ่ือให้
ข้อมูลในการบริการประชาชน 

72.5000 131.293 .623 .933 

๑๕ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพ
การบริหาร และการบริการ 

72.5667 129.909 .590 .934 

๑๖. อปท. มีการฝึกฝนพัฒนา
ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิด
ความช านาญในการให้บริการ 

72.2000 132.924 .568 .934 



๒๙๕ 

 

๑๗. อปท. มีระบบการพัฒนา
ความสัมพันธ์การท างานของ
องค์กร เพื่อสร้างความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

72.2000 131.200 .727 .931 

๑๗. อปท. มีการพัฒนา
ทางด้านจิตใจให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อการสร้างความ
ชัดเจนในการให้บริการ
ประชาชน 

72.5667 129.082 .625 .933 

๑๙.อปท. มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ในการบริหาร
เงินอย่างโปร่งใส 

72.5333 128.464 .631 .933 

๒๐. อปท. มีการส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาระบบการ
เปิดเผยข้อมูลการบริหารต่อ
สาธารณะ 

72.6000 126.386 .720 .931 

๒๑. อปท. มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีการพัฒนา
ตนเองด้านการบริหารงาน 

72.2333 134.944 .621 .933 

๒๒. อปท. ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการมีส่วนในการร่วม
คิด ร่วมท า เพ่ือการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

72.0667 137.099 .531 .935 

๒๓. อปท. มีการส่งเสริม 
ฝึกฝนการให้บุคลากรมีการ
ส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงงาน
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

71.9000 133.266 .678 .932 

๒๔. อปท. มีการสร้างและ
พัฒนาให้บุคลากรท างานรวม
กับประชาชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 

72.1333 129.775 .636 .933 



๒๙๖ 

 

๒๕. บุคลากร อปท. มีการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
บริการประชาชนทุกคน ทุก
ระดับ 

72.4000 137.972 .366 .937 

๒๖. ผู้บริหารมีการอบรมและ
พัฒนาให้มีความตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

71.8000 135.821 .496 .935 

๒๗. บุคลากรใส่ใจปัญหาและ
มีความกระตือรือร้นในการ
การแก้ปัญหาให้ประชาชน
อย่างเต็มความสามารถ 

72.1000 131.748 .635 .933 

๒๘. มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ใน อปท. ให้มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติใน
หน้าที่ของตน โดยไม่ต้องมี
การควบคุมด้วยกฏระเบียบ 

72.2000 129.545 .740 .931 

๒๙. มีการพัฒนาให้
ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. มีส านึก
การให้บริการประชาชนด้วย
ความยินดีเสมอ 

72.3000 128.286 .740 .931 

๓๐. มีการพัฒนาผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานให้มีส านึก
ร่วมกันรับผิดชอบคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

72.2000 132.924 .568 .934 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 



๒๙๘ 

 

 
Statistics 

เพศ   

N Valid 398 

Missing 0 
 

เพศ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 152 38.2 38.2 38.2 

หญิง 246 61.8 61.8 100.0 

Total 398 100.0 100.0  
 

Statistics 
อายุ   

N Valid 398 

Missing 0 

 
 

อายุ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากว่า 35 ปี 90 22.6 22.6 22.6 

35-50 ปี 284 71.4 71.4 94.0 

51 ปีขึ้นไป 24 6.0 6.0 100.0 

Total 398 100.0 100.0  
 
 
 
 
 



๒๙๙ 

 

Statistics 

  การศึกษา ระยะเวลา รายได้ ต่าแหน่ง รูปแบบท้องถิ น 

N Valid 398 398 398 398 398 

Missing 0 0 0 0 0 
 
 
 

การศึกษา 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากว่าปริญาตรี 41 10.3 10.3 10.3 

ปริญญาตรี 238 59.8 59.8 70.1 

ปริญญาโท 117 29.4 29.4 99.5 

ปริญญาเอก 2 .5 .5 100.0 

Total 398 100.0 100.0  

 
 

ระยะเวลา 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid น้อยกว่า 5 ปี 132 33.2 33.2 33.2 

5-15 ปี 219 55.0 55.0 88.2 

16-25 ปี 45 11.3 11.3 99.5 

26 ปีขึ้นไป 2 .5 .5 100.0 

Total 398 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 

 

รายได้ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากว่า 15000 บาท 88 22.1 22.1 22.1 

15001 - 20000 
บาท 

176 44.2 44.2 66.3 

20001 - 25000 
บาท 

111 27.9 27.9 94.2 

25001 ขึ้นไป 23 5.8 5.8 100.0 

Total 398 100.0 100.0  

 
 
 
 

ต าแหน่ง 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ผู้บริหารท้องถิ น 19 4.77 4.77 4.77 

             สมาชิกท้องถิ น 76 19.10 19.10 23.87 

             ข้าราชการท้องถิ น 44 11.05 11.05 34.92 

             พนักงานส่วนท้องถิ น 100 25.15 25.15 60.07 

           ประชาชน 159 39.93 39.93 100 

Total 398 100 100  

 
 
 
 
 



๓๐๑ 

 

รูปแบบท้องถิ่น 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เทศบาลเมือง 254 63.8 63.8 63.8 

เทศบาลด่าบล 55 13.8 13.8 77.6 

องค์การบริหารส่วนต่าบล 89 22.4 22.4 100.0 

Total 398 100.0 100.0  

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ta 398 1.60 5.00 3.6724 .62395 
tb 398 1.80 5.00 3.6829 .64932 
tc 398 1.40 5.00 3.7814 .62263 
td 398 2.00 5.00 3.6884 .61992 
te 398 2.00 5.00 3.6367 .65696 
tf 398 2.00 5.00 3.6186 .59465 
Valid N (listwise) 398     

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 398 1.00 5.00 3.5452 1.04879 
a2 398 1.00 5.00 3.6030 .87114 
a3 398 1.00 5.00 3.6935 .87881 
a4 398 1.00 5.00 3.7889 .79715 
a5 398 1.00 5.00 3.7312 .99398 
ta 398 1.60 5.00 3.6724 .62395 
Valid N (listwise) 398     
 



๓๐๒ 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b6 398 1.0 5.0 3.859 .7206 
b7 398 1.00 5.00 3.5704 1.07118 
b8 398 1.00 5.00 3.7060 1.03418 
b9 398 1.00 5.00 3.6307 1.04641 
b10 398 1.00 5.00 3.6482 .92373 
tb 398 1.80 5.00 3.6829 .64932 
Valid N (listwise) 398     
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c11 398 1.00 5.00 3.8015 .84775 
c12 398 1.00 5.00 3.8618 .94882 
c13 398 1.00 5.00 3.7186 .87576 
c14 398 1.00 5.00 3.6935 .88167 
c15 398 1.00 5.00 3.8317 .90021 
tc 398 1.40 5.00 3.7814 .62263 
Valid N (listwise) 398     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

d16 398 1.00 5.00 3.9171 .89536 
d17 398 1.00 5.00 3.8241 .79623 
d18 398 1.00 5.00 3.6005 1.09669 
d19 398 1.00 5.00 3.5528 1.07688 
d20 398 1.00 5.00 3.5477 .96356 
td 398 2.00 5.00 3.6884 .61992 
Valid N (listwise) 398     

 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

e21 398 1.00 5.00 3.7060 1.04629 
e22 398 1.00 5.00 3.6935 .88167 
e23 398 1.00 5.00 3.5804 1.03214 
e24 398 1.00 5.00 3.6457 1.02984 
e25 398 1.00 5.00 3.5578 .94984 
te 398 2.00 5.00 3.6367 .65696 
Valid N (listwise) 398     
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๔ 

 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f26 398 1.00 5.00 3.8241 .76723 
f27 398 1.00 5.00 3.4698 1.04211 
f28 398 1.00 5.00 3.5854 1.03660 
f29 398 1.00 5.00 3.5729 .95145 
f30 398 1.00 5.00 3.6407 1.03785 
tf 398 2.00 5.00 3.6186 .59465 
Valid N (listwise) 398     

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ก. ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ข. ผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๖ 

รายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๗ รูป/คน 

 
การวิจัย กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารงาน  

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 
 

๑. เทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 ผู้เชี่ยวชาญ 

 ๑. นายก าภล  เมืองโคตร        

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย 

 ๒. นายจิรัฏฐ ์ พวงทอง   

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย 

   

๒. เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 ผู้เชี่ยวชาญ 

 ๑. นายบุญธง เทพา   

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

 ๒. นายบรรจง  เกตุพันธ์   

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

 ๓. นายอะเดช  บางโท   

ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

 ๔. นายค าสอน จ ากอง   

ต าแหน่ง ก านันต าบลเฝ้าไร่ 

 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

 ผู้เชี่ยวชาญ 

 ๑. นายรัตน์  ชมภูพาน   

ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล 



 ๓๐๗ 

 ๒. พ.จ.ท.ธงชาติ  ทองลิ่มสุด  

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล 

 ๓. นายบรรจง หาญธงชัย   

ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล 

 ๔. นายประสิทธิ์ ศรีพนม   

ต าแหน่ง ก านันต าบลจุมพล 

 

๔. ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๑. ดร.นิเทศ สนั่นนาร ี   

ต าแหน่ง อ.ประจ าหลักสูตร รปม.และรอง ผอ.ส านักวิชาการ มจร. ขอนแก่น 

 ๒. ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข    

ต าแหน่ง อ.ประจ าสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ๓. ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ    

ต าแหน่ง อ.ประจ า มจร. วิทยาเขตหนองคาย 

๔. นายสุริยา พรหมโคตร    

ต าแหน่ง สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (สจ.) 

 

๕. ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการด้านศาสนา 

 ๑. พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย ์ปณฺฑิตเสวี) ป.ธ.๙.,ดร.,  

ต าแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย   

 ๒. พระราเชน วิสารโท ดร.,ผศ.  

ต าแหน่ง อ.ประจ าสาขาพระพุทธศาสนา และรอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 ๓. พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙,ดร.  

ต าแหน่ง อ.ประจ าสาขาพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตหนองคาย   

             

 
 



 ๓๐๘ 

รายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูป/คน 

 
การวิจัย กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารงาน  

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 
 

 

๑. ผู้เชี่ยวชาญจากผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๑. นายประภาส นครภักดี       

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ 

 ๒. นายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน  

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

 ๓. นายธนวัต หล่มศรี   

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

 ๔. จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์  

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลวัดธาตุ 

 ๕. นายสุรชาติ บรศักดิ ์  

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน 

  

๒. ผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๑. ดร.อนุวัต กระสังข์   

ต าแหน่ง อ.ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย 

 ๒. ดร.นิเทศ สนั่นนาร ี   

ต าแหน่ง อ.ประจ าหลักสูตร รปม.และรองผู้อ านวยการส านักวิชาการ มจร. ขอนแก่น 

 ๓. ดร.เรียงดาว ทวะชาลี  

ต าแหน่ง อ.ประจ าหลักสูตร รปม. มจร.ขอนแก่น                                                               

 ๔. ดร.วสันต์ ศรีสะอาด  

ต าแหน่ง อ.ประจ าหลักสูตร รปม. มจร.ขอนแก่น                                                               



 ๓๐๙ 

 ๕. นายสุริยา พรหมโคตร  

ต าแหน่ง สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (สจ.) 

 

๓. ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการด้านศาสนา 

 ๑. พระราเชน วิสารโท ดร.,ผศ.      

ต าแหน่ง อ.ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย                                                                              

 ๒. พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙,ดร.   

ต าแหน่ง อ.ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตหนองคาย  

            

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประมวลภาพ 

  
ก. ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ข. ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๑๑ 

ก. ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายก าภล เมืองโคตร, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 

 
 
 
 
 



 

๓๑๒ 

 

 
 

สัมภาษณ์ จิรัฏฐ์  พวงทอง ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 
 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายบุญธงเทพา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 



 

๓๑๓ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายบรรจง เกตุพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายอะเดช บางโพ ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



 

๓๑๔ 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายค าสอน จ ากอง ก านันต าบลเฝ้าไร่, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายรัตน์   ชมภูพาน รองนายก อบต.จุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



 

๓๑๕ 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ้มสุด ปลัด อบต.จุมพล, ๑๓ กันายน ๒๕๕๙ 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายบรรจง หาญธงชัย ประธานสภา อบต.จุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 



 

๓๑๖ 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ ศรีพนม ก านันต าบลจุมพล, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์, รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



 

๓๑๗ 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระราเชน วิสารโท, รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ, อาจารย์ประจ า มจร. วิทยาเขตหนองคาย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 



 

๓๑๘ 

ข. ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 

 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมโรงแรมบุศยรินทร์  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 
 



 

๓๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

๓๒๐ 

ประวัติผู้วิจัย 
  
 

ชื่อ  :  พระมหาสมเด็จ  มหาสมิทฺธิ (อัตสาร) 

เกิด  :  ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

สถานที่เกิด :  ๕๕/๕ ต.ธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐ 

การศึกษา  :  พ.ศ. ๒๕๓๕   เปรียญธรรม ๕ ประโยค ส านักเรียนวัดธาตุ (พระอารามหลวง)                

                                             จังหวัดขอนแก่น 

     พ.ศ. ๒๕๔๐   พธ.บ. (รัฐศาสตร)์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

                       มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

                            พ.ศ. ๒๕๔๒   M.A. (Public Administration)  (First Class)  

                                              Madras Christian College, India 

      พ.ศ. ๒๕๔๘   รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)  

                                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อุปสมบท  :  วัดเกาะแก้ว ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  

สังกัด  :  วัดศรีชมชื่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐ 

หน้าที ่         :  อาจารย์ประจ า สาขาวิชารัฐศาสตร์  

                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย     

ที่อยู่ปัจจุบัน :  วัดศรีชมชื่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐ 

บทความวิชาการ :  ๑. อุดมการณ์รัฐไทยกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  

     ๒. บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับการเมืองไทย (ทศวรรษ ๑๙๙๐ และ 

      แนวโน้ม) 

     ๓. อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 

อีเมล ์  :   maha_samithi@hotmail.com 


