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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนา ๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในจังหวัดมหาสารคาม  
  การวิจัยนี้ เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒๕ รูป/คน เพ่ือหาการบริหารการพัฒนา    
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม น าไปวิเ คราะห์แบบพรรณนา 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ด้าน นโยบาย มีการบริหารการพัฒนาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้าน แผนงาน 
มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้ล่วงหน้าเพ่ือจัดประชุมท าแผนงานร่วมกัน มีการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือประชุม
ประชาสมาคมส ารวจปัญหาร่วมกันทุกปี มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการจัดท าแผนงานร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพความเป็นจริง มีการจัดเรียงล าดับปัญหาที่เร่งด่วนตามความเดือดร้อน
ของประชาชนในท้องถิ่น มีการทบทวนขั้นตอนการท างานตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอน ด้าน โครงการ มีการพิจารณาจัดท าโครงการและกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นท่ี 
 ๒. หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา พบว่า หลักพละ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) 
สัทธาพละ ความเชื่อมั่น ๒) วิริยพละ ความเพียร ๓) สติพละ ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๔) 
สมาธิพละ ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๕) ปัญญาพละ ความรอบรู้ เป็นธรรมที่มีความส าคัญ
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อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓. แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเริ่มต้นจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจะต้องมีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกับหลักพุทธธรรมมาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการจัดท า
ประชาคมเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ ๑) แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน 
นโยบายเชิงพุทธ ๒) แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ และ ๓) แนวทางการ
บริหารการพัฒนา ด้าน โครงการเชิงพุทธ ใน ๓ ด้านดังกล่าวมานี้ มีการบูรณาการร่วมกับหลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา คือ หลักพละ ๕ ประการ โดยแต่ละด้านมีลักษณะดังต่อไปนี้  
๑) การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ จะมี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) นโยบายสัทธาพละ 
(๒) นโยบายวิริยพละ (๓) นโยบายสติพละ (๔) นโยบายสมาธิพละ (๕) นโยบายปัญญาพละ ๒) การ
บริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ จะมี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) แผนงานสัทธาพละ (๒) 
แผนงานวิริยพละ (๓) แผนงานสติพละ (๔) แผนงานสมาธิพละ (๕) แผนงานปัญญาพละ ๓) การ
บริหารการพัฒนา ด้าน โครงการเชิงพุทธ จะมี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) โครงการสัทธาพละ (๒) 
โครงการวิริยพละ (๓) โครงการสติพละ (๔) โครงการสมาธิพละ (๕) โครงการปัญญาพละ ทั้ง ๓ นี้ 
เป็นแนวทางของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และเป็นองค์ความรู้
ที่มีส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตั้งไว้ 
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Abstract 

 Objectives of this Research were 1) To study condition of Development 
Administration of Local Administrative Organization in Mahasarakham province 2) To 
study Buddhadhamma relating to Development Administration 3) To propose a the 
way of Buddhist Development Administration of Local Administrative Organization in 
Mahasarakham province 
  Methodology was the qualitative research in-depth-interviewing 25 key 
informants to discover Development Administration of Local Administrative 
Organization in Mahasarakham province Bing to Researchers analyzed data using 
descriptive and content analysis method 
  Findings were as follows: 
  1. The condition of Development Administration of Local Administrative 
Organization in Mahasarakham province Bing to the Policy have Development 
Administration followed the good governance the Plan have information for 
participatory conference connect to the real areas for the participatory with Local 
population and survey problem every year have the participatory Discussion have 
the participatory preparation to Local areas in the real condition have do the step of 
problem for the Urgency or the Trouble of Local population repeat the step of duty 
follows the enactment of planning and step of duties the Project scan the step and 
Activities with Each outcry between the Local Managers and Local population 
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  2. Buddhadhamma related to Development Administration is Bala: power: 
(1) Saddhã: confidence (2) Viriya: evergy; effort (3) Sati: mindfulness (4) Samãdhi: 
concentration (5) Paññã: wisdom; understanding is the in impotent to promote of the 
Administration for Local Administrative Organization to be efficiency and 
effectiveness to Local population 
  3. Buddhist Development Administration of Local Administrative 
Organization in Mahasarakham province Findings were as follows: Development 
Administration of Local Administrative in the Beginning is the participatory all of Local  
population especially have monk Larders’& of Spiritual to participatory all of 
Activities in the same at the Setup Development Administration in the policy 
Planning and Project must to in integration together with Buddhadhamma relating 
use to build morality and Develop the quality of life Along with preparation 
community about Tree way of Development Administration is are 1) Policy and 
Planning and Project Buddhist Planning and 2) the  Buddhist Project and 3) The way 
Development Administration side Buddhist project in this 3 way of these have the 
integration together with of the Buddhadhamma in Development Administration is 
five Bala: powers in the On each side of Characteristics are 1) Development 
Administration Side of Buddhist Policy have five instrument (1) Saddhã Policy: 
confidence (2) Viriya Policy: evergy; effort (3) Sati Policy: mindfulness (4) Samãdhi 
Policy: concentration (5) Paññã Policy: wisdom; understanding 2) Development 
Administration Side of Buddhist Planning have five instrument (1) Saddhã Planning: 
confidence (2) Viriya Planning: evergy; effort (3) Sati Planning: mindfulness (4) 
Samãdhi Planning: concentration (5) Paññã Planning: wisdom; understanding 3) 
Development Administration Side of Buddhist Project have five instrument (1) Saddhã 
Project: confidence (2) Viriya Project: evergy; effort (3) Sati Project: mindfulness (4) 
Samãdhi Project: concentration (5) Paññã Project: wisdom; understanding. Three of 
these are the way of Buddhist Development Administration they are to be 
knowledge from this research and Important to promote Development 
Administration of Local Administrative Organization Achieve the set goals. 
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กิตติกรรมประกาศ  
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้มุ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม” เพราะสามารถน าไปช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามให้มีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะเหตุดังนี้แล     
จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้วิจัยเพียรมุ่งมั่นแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือ
ต้องการจรรโลงพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการน าเอาหลักพละ ๕ ประการ   
ของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เป็นแบบแผน
ให้กับพุทธบริษัททั้ง ๔ ได้ช่วยกันเผยแพร่สืบสานค้ าชูปกป้องรักษาพระธรรมวินัยให้ยืนยงสืบต่อไป  
  ทั้งนี้ ผู้วิจัย ขอน้อมระลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดมาที่ได้ให้ความอบอุ่น  
และสนับสนุนการศึกษาท่ีถูกต้องประเสริฐสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ คือ การได้ให้โอกาสในการศึกษา
เล่าเรียนพระธรรมวินัยอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
  ผู้วิจัยขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, 
ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ประธานกรรมการที่ได้เสียสละเวลาตรวจรูปแบบความถูกต้อง
ของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการทั่วไป มจร. กรรมการผู้ช่วยส่งเสริมความรู้และได้เมตตาในการตรวจรูปแบบความถูกต้องของ
ข้อมูลเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอดเป็นอย่างดี และขอน้อมกราบขอบพระคุณท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามจ านวน ๑๗ ท่าน และ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๔ รูป/คน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน พระพุทธศาสนา 
จ านวน ๔ รูป/คน ทีไ่ด้เมตตาในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามที่ให้ได้ข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนา 
ด้าน นโยบาย แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอน้อมกราบขอบพระคุณ
ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ช่วยตรวจดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง 
  ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ประสบความส าเร็จผลด้วยดี ก็เพราะได้รับความเมตตานุเคราะห์ 
จากกัลยาณมิตรผู้มีน้ าใจอันประเสริฐคอยค้ าจุนช่วยเหลือ อาทิเช่น คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ 
คณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ เป็นต้น และ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, 
คุณจิดาภา ปัญญา, คุณพัชราภรณ์ โพธิ์งาม, และเพ่ือนๆ นิสิต ทุกๆ ท่าน 

                               นายรินทอง แก้วทุม 
วันที่  ๔  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 



(ฉ) 
 

สารบัญ 
  

เรื่อง                 หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย                  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                               (ค) 
กิตติกรรมประกาศ                  (จ) 
สารบัญ                                (ฉ) 
สารบัญตาราง                 (ซ) 
สารบัญแผนภาพ                 (ฌ) 
ค าอิิบายสัญลักษ์แและค าย่อ                             (ญ) 
 

บทที่   ๑ บทน า                     ๑ 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                  ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย                  ๗ 
๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ                  ๗ 
๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย                  ๗ 
๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวิจัย                 ๙ 
๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย                 ๑๑ 

 

บทที่   ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                 ๑๒ 
 ๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา              ๑๓ 
  ๒.๒  หลักพุทธธรรมทีเ่กี่ยวกับการบริหารการพัฒนา              ๕๒ 
 ๒.๓  องค์การบริหารส่วนต าบล : พ้ืนที่การวิจัย               ๖๕ 
 ๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                ๗๘ 
 ๒.๕  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย                ๘๙ 
 

บทที ่  ๓   วิิีด าเนินการวิจัย                ๙๐ 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย                 ๙๐ 
 ๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)               ๙๐ 
 ๓.๓  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย                ๙๓ 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล                ๙๔ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล                ๙๕ 



(ช) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง                 หน้า 
 

บทที่   ๔  ผลการวิจัย                 ๙๗ 
 ๔.๑  สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ในจังหวัดมหาสารคาม                 ๙๘ 
 ๔.๒  หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา            ๑๒๖ 
 ๔.๓  แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ในจังหวัดมหาสารคาม                            ๒๓๗ 
 ๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย               ๒๔๑ 
 

บทที่   ๕   สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ             ๒๔๕ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย                ๒๔๖ 
 ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย              ๒๕๖ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ                ๒๖๘ 
        ๕.๓.๑  เชิงนโยบาย              ๒๖๙ 
        ๕.๓.๒  เชิงปฏิบัติการ              ๒๖๙ 
        ๕.๓.๓  แนวทางการวิจัยครั้งต่อไป              ๒๗๐ 
 

บรร์านุกรม                ๒๗๑ 

ภาคผนวก                 ๒๗๗ 

 

 ภาคผนวก  ก.  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก              ๒๗๗ 
 ภาคผนวก  ข.  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก  ๒๘๐ 
 ภาคผนวก  ค.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย              ๓๑๑ 
 ภาคผนวก  ง.  ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)  
       ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๑๗ คน            ๓๑๘ 
 ภาคผนวก  ง.  (ต่อ) ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)  
       ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๔ รูป/คน และ  
       ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน พระพุทธศาสนา     จ านวน ๔ รูป/คน            ๓๒๘ 
ประวัติผู้วิจัย               ๓๓๓ 
 



(ซ) 
 

 

สารบัญตาราง  
 

ตารางท่ี                 หน้า 
 

๒.๑  แสดงแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนา              ๑๘ 
๒.๒ แสดงความส าคัญของการบริหารการพัฒนา               ๒๐ 
๒.๓ แสดงการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย               ๒๕ 
๒.๔ แสดงการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน               ๓๗ 
๒.๕  แสดงการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ               ๕๑ 
๒.๖ แสดงแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ                     ๕๘ 
๒.๗ แสดงหลักพละ ๕ ประการ                ๖๔ 
๒.๘ แสดงจ านวนหมู่บ้าน และ จ านวนสมาชิก อบต.                             ๖๕ 
๒.๙  แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา                             ๘๒ 
๒.๑๐ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ                            ๘๖ 
๒.๑๑ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            ๘๘ 
๔.๑ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
  มี จุดเด่น และ ปัญหาอุปสรรค              ๑๐๗ 
๔.๒ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
  มี จุดเด่น และ ปัญหาอุปสรรค              ๑๑๖ 
๔.๓ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
  มี จุดเด่น และ ปัญหาอุปสรรค              ๑๒๔ 
๔.๔ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม 
  ด้าน นโยบาย                         ๑๗๔ 
๔.๕ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม 
  ด้าน แผนงาน                         ๒๐๓ 
๔.๖ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม 
  ด้าน โครงการ                         ๒๓๒ 
 



(ฌ) 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่                             หน้า 
 

๒.๑  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น             ๓๖ 
๒.๒ แสดงเนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนา               ๔๑ 
๒.๓ แสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ             ๔๓ 
๒.๔ แสดงปัจจัยที่เอ้ือให้บริหารโครงการพัฒนาประสบความส าเร็จ              ๔๘ 
๒.๕ แสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล               ๗๐ 
๒.๖ แสดงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย                ๘๙ 
๒.๗ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย                          ๒๔๑ 
 
 



(ญ) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

  การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซึ่งมีจ านวน 
๔๕ เล่ม ในการวิจัยได้ใช้ชื่อย่อดังต่อไปนี้ 
 

การอธิบายอักษรย่อพระสุตตันตปิฎก (บาลีและไทย) 
 

เล่ม    ค าย่อ  ชื่อคัมภีร์ 
๑๑ ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค      (ภาษาไทย) 
๒๒    องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปญฺจกนิบาต          (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
 

  ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙” เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุเล่ม/ข้อ/หน้า เช่น 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘. หมายความว่า ระบุถึงสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 
ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๒ ข้อที่ ๑๔ หน้า ๑๗-๑๘ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทท่ี ๑ 
บทน า 

 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระบรมราโชวาทไว้ว่า “งานของแผ่นดินนั้นเป็นงาน

ส่วนรวม มีผลกว้างขวางเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคล ทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวม และ   
มีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขดัแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ย่อมเกิดมี
ขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้กระทั่งค า
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัยโดยถือว่าความคิดเห็นและ  
ค าวิพากษ์วิจารณ์นั้นคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย    
เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดิน
ส าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง”๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ระบุให้เห็นอย่างเป็นล าดับเพ่ือ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแก่ประชาชน ไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น 
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว มีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ๒  

 และประชาชนมีหน้าที่ป้องกันรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย๓  

                                                   
  ๑ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 
๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://king.kapook.com/royal_words_civilian_2556.php [๑ มกราคม ๒๕๕๙]. 
  ๒ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับเต็ม), 
หน้า ๑๗. 
  ๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 



๒ 

 การบริหารราชการแผ่นดินนั้น เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน  เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอ่ืน
เพ่ือให้การจัดท าการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และรัฐต้องให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนา
มาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้มีจิตส านึกของความเป็น
ไทย ความมีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลผล  
การศึกษาวิจัย ความรู้รักความสามัคคี การเรียนรู้ การปลูกจิตส านึก การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ  

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ก็ถือได้ว่า เป็นสิ่งส าคัญที่รัฐต้องด าเนินการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตาม
สาขาอาชีพที่หลากหลาย ส่งเสริมให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ดังระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล
และจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ

                                                   
  ๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒,๒๓-๒๔,๒๗-๒๘, 



๓ 

มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะและค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนรวมด้วย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย  

ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วย  
ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากันตามที่กฎหมายบัญญัติ  
  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ยังมีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มีการศึกษาอบรมโดยค านึงถึงความสอดคล้อง  
กับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ๕  
  และจากสาระส าคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังกล่าวนี้ 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่บุคคลทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการบริหาร
นโยบาย ด้านการบริหารแผนงาน และด้านการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 

ในปัจจุบันนี้ จะได้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ประสบกับปัญหาอย่างมาก
เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดความตระหนักถึงหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมจนเป็นเหตุให้ภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารงานภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่นเสื่อมเสีย
ภาพลักษณ์และตกเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆกระจายไปสู่สั งคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

จากสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตใน ๕ ปีที่ผ่านมา ที่เข้ามายังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีมากถึง ๖,๒๖๐ เรื่อง อันประกอบไปด้วยเรื่องร้องเรียน
การทุจริตมากที่สุด ตามอันดับดังต่อไปนี้ คือ  

อันดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน ๓,๓๗๖ เรื่อง 
อันดับที่ ๒ เทศบาลต าบล จ านวน ๑,๘๐๙ เรื่อง 
อันดับที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน ๔๓๐ เรื่อง  

                                                   
  ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๒-๑๑๖. 



๔ 

อันดับที่ ๔ เทศบาลเมือง จ านวน ๓๘๗ เรื่อง อันดับที่ ๕ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๐๗ 
เรื่อง 

อันดับที่ ๖ เทศบาลนคร จ านวน ๑๖๔ เรื่อง  
อันดับที่ ๗ เมืองพัทยา ๑๐ เรื่อง  
และที่ยังไม่ได้ระบุกรมอีก จ านวน ๒๕ เรื่อง๖  
จากสภาพปัญหาเรื่องร้องเรียนดังที่ได้น ามาแสดงให้เห็นตามข้อมูลข้างต้นนั้น เป็นการ

ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกมอง
ว่าขาดประสิทธิภาพทางด้านการบริหารการพัฒนา เป็นผลกระทบให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็น
ประเทศที่ขาดประสิทธิภาพในด้านการบริหารในสายตาของนานาประเทศที่ก าลังมองดูอยู่ ฉะนั้น   
จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ให้ลดน้อยลงไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยกลับคืนมา 
จึงจ าเป็นอย่างมากที่บุคคลทุกคนทุกฝ่ายจะต้องน าเอาหลักการบริหารการพัฒนาทั้งทางหลักวิชาการ
และประสบการณ์การท างานของบุคคลทุกคนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน และการน าเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง   
ในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือประเทศชาติต่อไป  

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ที่ได้ก าหนดกรอบการบริหารการพัฒนาเพ่ือ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” และท างาน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสมดุลและปรับระบบการ
บริหารการจัดการของภาครัฐ (Internal Process) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับการบริหารราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) /ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการพัฒนาตามระบบธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ของกรม/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๗ 
   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในเรื่องของระเบียบวินัย
และสมรรถนะทางความรู้ความสามารถในการบริหารการพัฒนาราชการแผ่นดิน ผู้วิจัยได้มองเห็นว่า  
“การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ” ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “BUDDHIST DEVELOPMENT 

                                                   
  ๖THAIPUBLICA กล้าพูดความจริง, สถิติเร่ืองร้องเรียนทุจริตใน ๕ ปีที่ผ่านมา ที่เข้ามายัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีมากถึง ๖,๒๖๐ เร่ือง, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://thaipublica.org/2014/09/statistics-local-government-fraud/ [๑๒ มกราคม ๒๕๕๙]. 
  ๗ส านักนโยบายและแผน สป. กระทรวงมหาดไทย, แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๖๑, หน้า ๑๖.  
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ADMINISTRATION”  อันหมายถึง การบริหารการพัฒนาโดยการน าเอาหลักพุทธธรรม กล่าวคือ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือได้ว่า เป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่การงาน สามารถน ามาประพฤติปฏิบัติ ประยุกต์ และบูรณาการให้เข้ากับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของสังคม และเพ่ือเป็นแนวทางในการน าพาหมู่คณะทีมงาน หรือ
เพ่ือนร่วมงาน ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งยังเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความส าเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ต่อตนแอง ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อ 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ทั้งนี้ หลักการส าคัญๆ ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้นซึ่งมีปรากฏ
อยู่แล้วในลักขณสูตรที่ว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ๘ แต่เนื่องจากว่า หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่มีปรากฏอยู่ในลักขณสูตรนั้นมีจ านวนมากมาย  
  ในที่นี้ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเพียงหลักการพ้ืนฐานมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะเจาะจง 
เช่น ด้าน คุณธรรม อันเป็นหลักการส าคัญทางกฎหมายที่ระบุได้ไว้ในรัฐธรรมนูญ และการน าหลัก
พละ ๕ ประการ๙ มาเป็นเครื่องเพ่ิมพูนพละก าลังทางความรู้และความสามารถให้การบริหารการ
พัฒนามีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น  
  ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น จะประกอบไปด้วยหลักพละ ๕ ประการ คือ 
๑. สัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) ๒. วิริยพละ (ความเพียร) ๓. สติพละ (ความรู้ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง) ๔. สมาธิพละ (ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) และ ๕. ปัญญาพละ (ความรอบรู้) 
มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะศึกษาการบริหารการพัฒนา  
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม เพราะเห็นว่า เป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐาน 
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะน าพาประชาชนในท้องถิ่นไปสู่ความเจริญและความผาสุกอย่างมั่นคง
และเพ่ือลดประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนในการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และโครงการ มีการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติ การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การไม่ปฏิบัติตามแผนงาน
และโครงการตามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบแปลงการก่อสร้าง ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้บริหารขาดจิตส านึกในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ขาดความรู้ (คุณธรรม) และ
ความประพฤติ (จริยธรรม) ทางด้านพระพุทธศาสนา ที่จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
แผนงาน โครงการ บรรลุไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมและถูกตามระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ใน
                                                   
  ๘ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๙-๒๔๑/๑๕๙-๑๙๘. 
  ๙ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗. 



๖ 

รัฐธรรมนูญ ขาดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เลือกพรรคเลือกพวก ไม่ปฏิบัติให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเข้า
มาสู่ต าแหน่งนั้น มีการจ่ายค่าต าแหน่ง มีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง เมื่อได้เข้ามาอยู่ใน
ต าแหน่งแล้ว ก็แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือหาเงินคืนจากที่ตนได้ทุ่มเสียไปกับการจ่ายค่าต าแหน่งหรือ
การซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงในการเลือกตั้งนั้น และผู้บริหารขาดจิตส านึกชั่วดี ประพฤติตนไปในทางชู้สาว  
การพนัน การแต่งตัวไม่เหมาะสม เป็นต้น และมีการทุจริตคดโกง แสวงหาผลประโยชน์จากการบรรจุ 
การแต่งตั้ง การโยกย้าย และ การเลื่อนระดับ๑๐ ฯลฯ แสวงหาผลประโยชน์จากโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น การเรียกรับเปอร์เซ็นต์ ประเด็นปัญหาการเงินการคลังหรืองบประมาณที่ใช้
จ่ายไปอย่างไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ที่ผู้บริหารไม่ปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้ระบุไว้ เช่น การใช้อ านาจไปในทางที่ไม่เป็นธรรม    
ในท้องถิ่นของตน๑๑ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวมานี้ นับได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่อย่างยิ่งในการบริหาร
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้     
ให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด 
 ดังนั้น การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ จึงจัดได้ว่าเป็นแนวทางที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ต่อการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินไปสู่การบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับไว้ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การน าเอาหลักการทางวิชาการจากหลายสาขา คือ 
แนวคิด และ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
การพัฒนา รวมทั้งประสบการณ์ตรงทางด้านความรู้และความประพฤติของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามมาเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนถิ่นโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมกันในการแสวงหาแนวทางการบริหารที่ดีและ
ป้องกันยับยั้งสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคไม่ให้เกิดขึ้นต่อการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสืบต่อไป  
  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ยังไม่พบว่า มีผลงานวิจัยของ 
ที่ใดที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม” นี้ จึงถือได้ว่า เป็นการศึกษาวิจัยฉบับแรก 
 

                                                   
  ๑๐กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น, ประสบการณ์ตรง..จากเพ่ือนท้องถิ่น, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://www.thailocalgov2013.com/hotline2.php?id=511 [ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
  ๑๑กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น, ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.thailocalgov2013.com/news.php?id=574 [๑ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 

http://www.thailocalgov2013.com/hotline2.php?id=511
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%5bออนไลน์%5d,%20แหล่งที่มา%20:%20http:/www.thailocalgov2013.com/news.php%3fid=574
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%5bออนไลน์%5d,%20แหล่งที่มา%20:%20http:/www.thailocalgov2013.com/news.php%3fid=574
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๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๑.๒.๑  เพ่ือศกึษาสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม 
 ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมทีเ่กี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
 ๑.๒.๓  เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 

๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๑.๓.๑  สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม เป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๒  หลักพุทธธรรมทีเ่กี่ยวกับการบริหารการพัฒนา มีอะไรบ้าง 
 ๑.๓.๓  แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ควรเป็นอย่างไร 

๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในจังหวัดมหาสารคาม” นี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กับ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อการศึกษาวิจัยออกเป็น ๓ ส่วน คือ  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าว่า แนวคิด ทฤษฎี และ    
หลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการบริหารการพัฒนานั้น จะท าให้การบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน 
โครงการ ทั้ง ๓ ด้านดังกล่าวมานี้ ว่ามีจุดเด่นและปัญหาอุปสรรคอย่างไร  
  ทั้งนี้ เมือ่น าเอาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา คือ หลักพละ ๕ ประการ 
ได้แก่ ๑. สัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) ๒. วิริยพละ (ความเพียร) ๓. สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง) ๔. สมาธิพละ (ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) ๕. ปัญญาพละ (ความรอบรู้) ทั้ง ๕ 
ประการดังกล่าวมานี้ มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคามสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการบริหารการพัฒนา
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
 ๑.๔.๒  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 



๘ 

 ๑.  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์การด้านการบริหารนโยบาย ด้านการบริหารแผนงาน และ ด้านการบริหารโครงการ 
ผู้วิจัย ได้จัดกลุ่มบุคคลส าคัญ จ านวน ๒๕ คน/รูป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๑) กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน        ๕    คน 
       ๒) กลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล                จ านวน      ๑๒    คน 
      ๓) กลุ่มนักวิชาการ ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์           จ านวน        ๔    คน 
      ๔) กลุ่มนักวิชาการ ด้าน พระพุทธศาสนา               จ านวน        ๔    คน/รูป 
   ๒.  การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
น าข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมาด าเนินการดังต่อไปนี้  
       ๑) น าข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เก็บรวบรวมได้ มาศึกษา
พร้อมจัดระบบหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
       ๒) น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ และ
สรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ก าหนดไว้  
       ๓) น าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
วิธีการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน 
ตามล าดับต่อไปนี้  
            (๑) ด้านข้อมูล (Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังต่อไปนี้ คือ  
   ๑. ด้าน เอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน  
   ๒. ด้าน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ใช้รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
หลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม 
            (๒) ด้าน แนวคิดทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ใช้แนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าว
อ้างอิงไว้ในบทที ่๒ เป็นเครื่องมือตรวจสอบ  
            (๓) ด้าน ผู้วิจัย (Researcher) ใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยของผู้วิจัยหลาย
ท่านทีเ่ชี่ยวชาญการวิจัยมาเป็นกรอบการวิจัยส าหรับตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๑.๔.๓  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ท าการวิจัยในครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่  
  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 



๙ 

  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม  
  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอบรบือ 
  ส านักงานเทศบาลนาดูน 
  และ องค์การบริหารส่วนต าบล ทีไ่ด้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลยาง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแคน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  
  และ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 
 ๑.๔.๔  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขต ด้าน ระยะเวลา ที่จะท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ เริ่มตั้งแต่ 
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ เดือน 

๕.  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในจังหวัดมหาสารคาม”นี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย 
จึงได้นิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละศัพท์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม ทีป่ระกอบด้วย ๓ ด้าน คือ   
  ๑. การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
  ๒. การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
  ๓. การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
  ทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าวมานี้ มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นหลักการอันส าคัญ และ    
เป็นจุดเด่นที่สามารถท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ด้าน แผนงาน และ ด้าน โครงการ 
บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิผลในการขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารการพัฒนา 
ทั้ง ๓ ด้าน ให้ลดน้อยลงไป 



๑๐ 

 เชิงพุทธ หมายถึง การน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยส่งเสริมการบริหาร   
การพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การบริหารการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย โดยใช้
หลักธรรม คือ พละ ๕ ประการ ประกอบด้วย 
  ๑. การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๒. การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๓. การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๔. การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งม่ันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๕. การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่    
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และ   
การคลัง และมีอ านาจหน้าที่เป็นของตนเอง ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย  
  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอบรบือ 
  ส านักงานเทศบาลนาดูน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลยาง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแคน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า และ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 



๑๑ 

๖.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๖.๑  ท าให้รู้และเข้าใจสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในจังหวัดมหาสารคาม 
 ๖.๒  ท าให้ทราบหลักพุทธธรรมทีเ่กี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
 ๖.๓  ท าให้ได้แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
  ๖.๔  ผลการวิจัยนี้ สามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางของการบริหารการ
พัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในจังหวัดมหาสารคามได้ต่อไป 



 

บทท่ี  ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในจังหวัดมหาสารคาม” ในครั้งนี้ และเพ่ือให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยตามล าดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวนเอกสารทางด้านข้อมูล  
ซึ่งมีเนื้อหาอันประกอบด้วยแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการ
บริหารการพัฒนาเชิงพุทธ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล : 
ข้อมูลพ้ืนที่การวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ กรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
 ๒.๒  หลักพุทธธรรมทีเ่กี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
 ๒.๓  องค์การบริหารส่วนต าบล : พ้ืนที่การวิจัย 
 ๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๒.๑  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา  
 

 ๒.๑.๑  แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนา 
 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนานั้น มีนักวิชาการชาวต่างประเทศ
และนักวิชาการชาวไทยได้แสดงแนวคิดและความหมายไว้แตกต่างกัน ในที่นี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอเนื้อหา
สาระส าคัญเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 การบริหารการพัฒนานั้น เป็นพาหนะ (carrier) ของค่านิยมการประดิษฐ์คิดค้น 
(innovating values) การจัดตั้งกลไก การวางแผนส าหรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การระดม 
การจัดสรรสรรค์ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชาติ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือที่เรียกว่า 
“หน่วยงานสร้างชาติ” (nation building departments) ขึ้นมา เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรม การบริหารรัฐกิจใหม่ๆ การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
การปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร การปฏิรูประบบทางการศึกษา และพยายาม
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ พัฒนาทั้งทางด้านสรีระหรือกายภาพ 
และด้านจิตใจ๑ ทั้งนี้ การบริหารการพัฒนา จึงมีความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงนั้น 
หมายถึง การบริหารเพ่ือการพัฒนา (Administration of Development A of D) ส่วน ในทางอ้อม 
หมายถึง การเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารหรือการพัฒนาการบริหาร (Development of 
Administration D of A) นั่นเอง๒ และยังมีความหมายหลายประการด้วยกัน คือ ๑. หมายถึง การ
บริหารที่เน้นการสนับสนุนและการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนา หรือที่เรียกว่า “การบริหางาน
ภายนอก” ที่พยายามจะเข้าไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้หันมา
สนับสนุนกิจการของหน่วยงาน ซึ่งตรงกันข้ามกับค าว่า “การบริหารงานภายใน” ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ๒. ในบางครั้ง หมายถึง ค าที่ใช้ควบคู่ไปกับ 
“เศรษฐศาสตร์การพัฒนา” (development economics) ซึ่งเน้นการวางแผนเศรษฐกิจ ๓. หมายถึง 
กลุม่ของหน่วยงาน ระบบการจัดการ กระบวนการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ๔. หมายถึง วัตถุประสงค์ ความจงรักภักดี และ ทัศนคติ 
เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาก็เพ่ือยกระดับและอ านวยความสะดวกแก่แผนงานการพัฒนาด้านสังคม
และเศรษฐกิจที่ก าหนดไว้ วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการประดิษฐ์คิดค้น
และการเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตามนโยบายและแผนงานที่ผ่านกระบวนการการ

                                                   
  ๑Irwing Swerdlow (ed.), Development Administration : Concepts and Problems 
(Syracuse : Syracuse University Press, 1963), p. 2. 
  ๒Fred W. Riggs (ed.), Frontiers of Development Administration (North Carolina : Duke 
University Prees, 1970), p. 6. 



๑๔ 
 

ตัดสินใจแบบประชาธิปไตยของระบบการเมือง ส่วน ความจงรักภักดี ในที่นี้ หมายถึง ความจงรักภักดี
ที่ระบบราชการจะต้องมีต่อประชาชน มิใช่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของสถาบันหรือของบุคคล หรือ
ของสิ่งที่มิใช่สาธารณชน เช่น กษัตริย์ หรือ อาณาจักร ส่วนทัศนคติของการบริหารการพัฒนานั้น 
จะต้องมีลักษณะเป็นไปในทางบวกมากกว่าทางลบ ชักชวน หรือ เชื้อเชิญมากกว่าการบังคับขู่เข็ญ 
ทั้งนี้ แกนท์ และ นักเศรษฐศาสตร์ชาวดัทช์ที่ชื่อว่า เอกเบอร์ต เดอ วรีส์ (Egbert de Vries) เป็น
บุคคลแรกที่ได้ใช้ค าว่า “การบริหารการพัฒนา” แทนค าว่า “การบริหารงานภายนอก” (external 
administration) ซึ่งแกนท์เองเป็นผู้ใช้ค านี้มาก่อนประมาณปี ค.ศ. ๑๙๕๕ หรือ ๑๙๕๖๓ การเพ่ิม 
หรือ ปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ และ ระบบที่ตั้งขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางการบริหาร การ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการที่มีเหตุมีผล การบริหารการพัฒนาโดยผนวกเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์
คลาสสิกและการบริหารรัฐกิจเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่เดิมนั้นจะเน้นเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ ได้เน้นการกระจายความม่ังคั่งและรายได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม๔ การศึกษาและ
วิธีปฏิบัติ (สาขาวิชา และ กิจกรรม/ กระบวนการ) เกี่ยวกับการโน้มน้าวให้มีความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในประเทศที่มีรายได้ต่ า  ต่อมา การบริหารการพัฒนาได้เน้นการแปลง
สภาพ มีทิศทาง และมีลักษณะข้ามวัฒนธรรม และภายในวิชาการบริหารการพัฒนาเอง ก็มีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถึง ๓ ด้านด้วยกัน คือ ด้านที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงจากการเน้นทฤษฎีมาเป็นการ
เน้นการบริหารโครงการพัฒนาแต่ละโครงการ ด้านที่ ๒ การตระหนักถึงความส าคัญของชาวนา 
รวมทั้งความรู้ทางเทคนิคของท้องถิ่นและของชาวพ้ืนเมือง ด้านที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงจากการเน้น
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการเน้นสมรรถนะทางการบริหารงาน ความเสมอภาค และ 
ความเป็นธรรม๕ การเพ่ิมสมรรถนะของรัฐที่จะผลิตสินค้า การบริการเพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายตัวมากขึ้นอยู่เสมอ และเน้นประสิทธิภาพของระบบบริหารที่
สามารถน ามาเทียบเคียงกันได้๖ และยังหมายถึง การศึกษา ออกแบบ และจัดการเกี่ยวกับองค์การที่
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การพิจารณาหาเงินอุดหนุน และการน านโยบายการพัฒนาไป

                                                   
  ๓George F. Gant, Development Administration : Concepts, Goals, Methods 
(Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 1979), pp. 19-21. 
  ๔Ralph C. Chandler and Jack C. Plano, The Public Administration Dictionary (New York 
: John Wiley & Sons, 1982), p. 13. 
  ๕George Honadale, “Development Administration in the Eighties : New Agenda or 
Old Perspectives?”, Public Administration Review March-April 1982), p. 175. 
  ๖Warren F. Lichman, “New Time in Old Clocks : Productivity, Development, and 
Comparation Public Administration”, in Dwight Waldo (ed.) Temporal Dimensions of development 
Administration Administration (Durham, North arolina : Duke University Press, 1970), p. 136. 
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ปฏิบัติ ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงครอบคลุมตั้งแต่การคิดหารูปแบบของโครงสร้างและ
กระบวนการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การเพ่ือให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้นๆ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา๗ การบริหารการพัฒนาได้ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า  Development Administration หมายถึงสาขาวิชา development 
administration หมายถึง กิจกรรม หรือ กระบวนการ เป็นต้น ส่วน ในภาษาไทยของเรานั้น เรียก
รวมๆ กันทั้งในแง่ของสาขาวิชาและของกิจกรรม หรือ กระบวนการว่า “การบริหารการพัฒนา” พัฒ
นบริหารศาสตร์ และแม้กระทั่ง “รัฐประศาสนพัฒนา” และยังหมายถึง การจัดเตรียม การ
เปลี่ยนแปลง การปรับปรุง การปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมการบริหารให้มี
สมรรถนะ (capabilities) หรือความสามารถที่จะรองรับนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
เป็นต้น และ สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ คือ ๑) การบริหารการพัฒนามีความหมายที่บ่งชี้ถึงสภาพ
ภูมิศาสตร์ (geographical) การบริหารการพัฒนาเป็นผลพวงหรือเกิดจากองค์ประกอบของการ
พัฒนาการบริหาร การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ ฯลฯ นั่นก็คือ การบริหารการพัฒนาเป็นตัวแปร
ตาม หรือ (ผล) ส่วน การพัฒนาการบริหาร การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมนั้นเป็นตัว
แปรต้น หรือ (สาเหตุ) และเป็นการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
มีความมั่งคั่ง เสมอภาค ระบบมีการแบ่งงานกันท า ใช้ระบบคุณธรรม๘ และในนัยเดียวกันนี้ ในทาง
สังคมศาสตร์ระบุไว้ว่า ค าว่า “การบริหารการพัฒนา” นั้น ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า 
development administration หรือ administration of development แต่ในที่นี้ยึดถือค าแรก 
เนื่องจากค านี้เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายในทางสังคมศาสตร์ กล่าวคือ “ศาสตร์” มาจากค าว่า 
“science” มิใช่หมายความว่า “วิทยาศาสตร์” เท่านั้น แต่เพราะยังหมายถึง วิชาความรู้ หรือ ความรู้
ที่ เป็นระบบที่มีรากฐานมาจาก เช่น การสังเกต ศึกษา ค้นคว้า และทดลอง ตรงกันข้ามกับ
สัญชาตญาณหรือการรู้โดยความรู้สึกนึกคิดหรือการรู้โดยความรู้สึกเกิดขึ้นเองในใจ (intuition)  ค าว่า 
“ศาสตร์” นั้น แบ่งออกเป็น ๒ แขนงใหญ่ๆ (branch) คือ ๑. สังคมศาสตร์ (social science) ๒. 
ศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ในทางสังคมศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่เป็นระบบ ที่เกี่ยวกับ
สังคม ครอบคลุมศาสตร์ (science) ทางด้านศาสนา การศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ เป็นต้น ศาสตร์เหล่านี้ ไม่เป็นสูตรส าเร็จที่ใช้ได้ทุกหนทุกแห่งและไม่อาจเป็นที่
ยอมรับของทุกฝุายได้ง่าย ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการเป็นวิชาความรู้ที่มีลักษณะไม่ตายตัว ผนวกกับ

                                                   
  ๗George honadale and Rudi Klauss (eds.) International Development 
Administration : Implemention Analysis for Development Projects (New York : Praeger 
Publishers, 1979), pp. 6, 210. 
  ๘ติน ปรัชญาพถทธิ์, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ 
๑๓, (โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑, ๒, ๘, ๙, ๑๐. 
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การเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด การคาดการณ์ การคาดคะเน หรือการคาดว่าจะเป็น ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์เป็นจ านวนมากมีลักษณะที่เรียกว่า ทฤษฎีปทัสถาน (normative theories) ดังเช่น 
ทฤษฎีเทวสิทธิ์ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎีหรือแนวคิดประชาธิปไตยหรือแนวคิดการ
แบ่งแยกการใช้อ านาจ เป็นต้น ลักษณะของศาสตร์ทางสังคมศาสตร์แขนง (branch) นี้ ค่อนข้างจะ
ตรงกันข้ามกับศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง คือ ศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ซึ่งหมายถึง ความรู้ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติและโลกทางวัตถุที่ชัดเจนและจับต้องได้๙ ทั้งนี้  การบริหารการพัฒนายังมี
ความหมายครอบคลุมลักษณะส าคัญอย่างน้อย ๑๒ อย่าง ซึ่งได้แก่ ๑. การบริหารการพัฒนาเป็น
แนวคิด วิธีการ แนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐอย่างหนึ่ง  ที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ๒. เป็นการบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนา ๓. เป็นการพัฒนาการบริหารหรือการปรับปรุงการบริหารของ
หน่วยงาน ๔. มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
หรือเจริญขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ ก็เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน ๕. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผน
หรือก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า ๖. เป็นกระบวนการ โดยกระบวนการนั้นมี ๔ 
องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ มีขั้นตอนในการด าเนินงาน มีการด าเนินงาน หรือมีกิจกรรม มีระบบและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ๗. เน้นการลงมือปฏิบัติจริงหรือเน้นกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ๘. เป็นการบริหาร
ราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ๙. เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน แผนงาน และ
โครงการต่างๆ ๑๐. เป็นการปฏิบัติงานที่ให้ความส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
๑๑. การปฏิบัติงานต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๒. เป็นการพัฒนาเฉพาะด้านเฉพาะ
เรื่อง เช่น พัฒนาเมือง พัฒนาชนบท หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ แม้นักวิชาการหรือผู้รู้ที่
อ้างถึงข้างต้นได้กล่าวถึงแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่าง
กันบ้าง แต่ได้ปรากฏชัดเจนว่า นักวิชาการและผู้รู้ดังกล่าวนั้น โดยเฉพาะนักวิชาการชาวเอเชียได้ให้
ความหมายร่วมหรือลักษณะร่วมที่เห็นพ้องต้องกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ด้วยลักษณะร่วมดังกล่าวมา
ข้างต้นนั้น มี ๔ ลักษณะ ซ่ึงได้แก่ ลักษณะที่ ๑ การบริหารการพัฒนา เป็น “การบริหารงานภาครัฐ” 
โดยเป็นแนวทางหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในท านอง
เดียวกันกับค าว่า “การบริหารงาน” หรือ “การบริหารจัดการ” ลักษณะที่ ๒ การบริหารการพัฒนา 
เป็น “การบริหารเพ่ือการพัฒนา” หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนา โดยให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติการหรือกิจกรรม เช่น การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนา

                                                   
  ๙วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ, (เอกสาร
ต าราหลัก ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิชาการ
บริหารการพัฒนา (Development Administration), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๕๐), 
หน้า ๓๗-๔๐. 



๑๗ 
 

เศรษฐกิจ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการพัฒนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ลักษณะที่ ๓ การบริหารการ
พัฒนา เป็น “การพัฒนาการบริหาร” ซึ่งหมายถึง การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของ
หน่วยงาน เช่น การปรับปรุงที่โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ กระบวนการ และตัวบุคคล เป็นต้นโดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย ลักษณะที่  ๔ การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญกับ “การมี
วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือการมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นไปที่การอ านวยความสะดวกและ
การให้บริการแก่ประชาชน ในขณะเดียวกัน ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพ่ือ
การรักษาสถานภาพอันเดิม ดังนั้น ส าหรับความหมายของการบริหารการพัฒนา ในที่นี้นั้น จึง
หมายถึง แนวทางหรือวิธีการหนึ่งของการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
น ามาใช้ในการบริหารราชการ โดยให้ความส าคัญ เช่น ๑. เป็นการบริหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การพัฒนาตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการบริหาร ตัวอย่างเช่น การพัฒนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พร้อมกันนี้ยังครอบคลุมไปถึง ๒. เป็น
การบริหารการบริหารภายใน ซึ่งอาจจัดแบ่งเป็นการพัฒนาที่มีระบบใหญ่ คือ โครงการสร้าง อ านาจ
หน้าที่ และท่ีระบบย่อย คือตัวบุคคลทั้งทางด้านพฤติกรรมและจิตใจ หรือจัดแบ่งเป็นการพัฒนา หรือ
การปรับปรุงที่ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่  กระบวนการการบริหารงาน ตลอดจนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหาร เป็นต้น โดยค านึงถึงปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมด้วย และมี
จุดหมายปลายทางที่อาจแบ่งได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒) เพ่ือพัฒนาประเทศท่ีตอบสนองความต้องการและประโยชน์
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เมื่อเป็น
เช่นนี้ การบริหารการพัฒนาจึงเป็นมรรควิธี (means) แนวทาง หรือ วิธีการหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง (end) การบริหารการพัฒนาเป็นแนวทาง หรือ วิธีการหนึ่ง ของการบริหารภาครัฐที่
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการโดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
พัฒนารวมทั้งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งได้แก่ ๑) โครงสร้าง ๒) อ านาจหน้าที่ ๓) กระบวนการ ๔) บุคคล ๕) การค านึงถึงสภาพแวดล้อม
นั้นด้วย เป็นต้น และ มีจุดหมายปลายทาง  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นเดิน 
รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จากการทบทวนเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและความหมาย
ของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการทั้งต่างประเทศและนักวิชาการไทยนั้น จะเห็นได้ว่า การ
บริหารการพัฒนานี้นั้น เป็นวิธีการส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานองค์กร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอก มุ่งไปสู่ความส าเร็จผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีระบบ โดยมี
การก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานตามแนวคิดและความหมายที่
น ามาแสดงให้เห็นในเบื้องต้นนั้น ทั้งนี้ สามารถแสดงให้เห็นไดต้ามตารางท่ี ๒.๑ ดังนี้  



๑๘ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑  สรุปแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนา 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เออร์วิง สเวิดโลว์  
(Irving Swerdlow),  
(1963), p. 2. 

๑. การบริหารการพัฒนาเป็นพาหนะ (carrier) 
๒. การประดิษฐ์คิดค้น (innovating values) 
๓. การจัดตั้งกลไกเพ่ือการวางแผนส าหรับความเจริญเติบโต 

เฟรด ดับบลิว ริกกซ์  
(Fred W. Riggs),  
(1970), p. 6. 

๑. การบริหารเพ่ือการพัฒนา  
๒. การเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร  
๓. ความชอบธรรม 

จอร์จ เอฟ. แกนท์  
(George F. Gan), 
(1979), pp. 19-21. 

๑. การวางแผนงานและการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  
๒. ระบบการจัดการ และกระบวนการ การประดิษฐ์คิดค้น 
๓. นโยบาย แผนงาน ที่ผ่านการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย 

ราล์ฟ ซี. แชนด์เลอร์ และ แจ๊ค ซี 
พลาโน (Ralph C. Chandler 
and Jack C. Plano), 
(1982), p. 13. 

๑. การเพ่ิม ปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ ระบบ ที่ตั้งข้ึนมา 
๒. การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการที่มีเหตุมีผล 
๓. การกระจายความม่ังคั่ง รายไดเ้สมอภาค  
๔. ความเป็นธรรม 

จอร์จ ฮอนาเดล  
(George Honadale), 
(1982), p. 175. 

๑. การศึกษาและวิธีปฏิบัติ (สาขาวิชา กิจกรรม  กระบวนการ)  
๒. การแปลงสภาพ มีทิศทาง และ มีลักษณะข้ามวัฒนธรรม 
๓. การบริหารความเสมอภาค และ ความเป็นธรรม” 

วอเรน เอฟ. อิลชแมน  
(Warren F. Ilchman), 
(1970), p. 136. 

๑. การเพ่ิมสมรรถนะของรัฐที่จะผลิตสินค้าและบริการ 
๒. เน้นประสิทธิภาพ  
๓. ระบบบริหารที่น ามาเทียบเคียงกันได้ 

จอร์จ ฮอนาเดล และ รูดี้ เคลาส์  
(George Honadale and Rudi 
Klauss), 
(1979), pp. 6, 210. 

๑. การศึกษา ออกแบบ และ การจัดการ  
๒. การก าหนดนโยบาย 
๓. การคิดหารูปแบบของโครงสร้างและกระบวนการ 
๔. เน้นความมุ่งม่ันในการพัฒนา 

ติน ปรัชญาพฤทธิ์,  
(๒๕๕๕), หน้า ๑, ๒, ๙, ๑๐. 

๑. การจัดเตรียม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือปฏิรูป โครงสร้าง  
๒. ความม่ังคั่ง เสมอภาค ความสุข ศักดิ์ศรี ใช้ระบบคุณธรรม 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,   
(๒๕๕๐), หน้า ๓๗-๔๐.   

๑. วิชาความรู้ ที่มมีาจาก สังเกต ศึกษา ค้นคว้า และ ทดลอง 
๒. การบริหารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนา 
๓. การมีเปูาหมาย หรือ บรรลุวัตถุประสงค์ (goal-oriented) 



๑๙ 
 

 ๒.๑.๒  ความส าคัญของการบริหารการพัฒนา 
 

  ความส าคัญของการบริหารการพัฒนานี้นั้น ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการหรือแนวทางหนึ่งของ
การบริหารภาครัฐซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนเท่านั้น แต่การบริหารการพัฒนายังมีความส าคัญในลักษณะที่มีส่วนช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการให้เป็นระบบ เป็นวิชาการ มีทิศทางที่ชัดเจน มีความครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งการบริหารเพ่ือการพัฒนาและการพัฒนาการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวม และช่วยเพ่ิมความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการอีกด้วย ทั้งนี้ (เหตุ) จะมี
ส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ผล) และในที่สุดจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในทิศทางที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้ง
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น (ผลกระทบ) จะมีส่วนท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่งคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ผลกระทบ) หรือ กล่าวได้ว่า การบริหารการพัฒนา 
เป็นมรรควิธีที่น าไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งแบ่งเป็นจุดหมายปลายทางเบื้องต้นและจุดหมายปลายทาง
สูงสุด๑๐ ทั้งนี้ การบริหารการพัฒนานั้น ยังมีความส าคัญที่ครอบคลุมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับประชาชน 
รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการบริหารการพัฒนา โดยมีส่วนส าคัญในการก าหนดแนวคิดการบริหาร   
การพัฒนา เช่น “แนวคิดเก่ียวกับประชาชน” หรือ “แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน” 
มีส่วนก าหนดให้แนวคิดการบริหารการพัฒนาของรัฐบาลหรือของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางที่
เห็นถึงความส าคัญประโยชน์ของประชาชน โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือเน้นการอ านวย
ความสะดวกและให้บริการประชาชนเป็นหลัก หรือแม้กระทั่งแนวคิดด้านการเมืองการปกครอง 
ดังเช่น “แนวคิดลักษณะของรัฐ” ที่ประเทศมีลักษณะของรัฐเป็นรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศที่มีลักษณะของรัฐเป็นสหรัฐหรือหลายรัฐอยู่รวมกัน ตลอดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองและการบริหารภายใต้ระบบประธานาธิบดีซึ่งแตกต่างจากระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข สิ่งนี้ย่อมส่งผลหรือมีส่วนส าคัญในการก าหนดแนวคิดการบริหารการพัฒนา     
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีแตกต่างกันได้ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาชน รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือว่า
เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก และจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของการบริหารการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
และการศึกษาซึ่งส่วนนี้สามารถครอบคลุมได้ถึง ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. ประชาชน ๒. รัฐ และ ๓. เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เป็นต้น 

                                                   
  ๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖. 
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  จากการทบทวนเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารการพัฒนา จะได้เห็นว่า 
การบริหารการพัฒนาตามที่นักวิชาการไทยได้กล่าวอธิบายไว้นั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้น าหรือ
ผู้บริหารองค์กรของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องท าความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและ
เป็นระบบร่วมกันจึงจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารการพัฒนาองค์กรทั้งภายในและภายนอกของตน
สามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งปลายทางตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่ได้ก าหนดตั้งเป็น
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้ ความส าคัญของการบริหารการพัฒนานั้น สามารถน ามาแสดงให้เห็นตาม
ตารางที่ ๒.๒ ไดด้ังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปความส าคัญของการบริหารการพัฒนา 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,   
(๒๕๕๐), หน้า ๖๖, ๖๘, ๖๙.   

ความส าคัญของการบริหารการพัฒนา  
(เหตุ หรือ มรรควิธี) เช่น 
๑. เป็นวิธีการ หรือ แนวทางหนึ่ง ของการบริหารภาครัฐ 
๒. เป็นระบบ 
๓. เป็นวิชาการ 
๔. มีทิศทางท่ีชัดเจน 
๕. ครอบคลุม 
๖. ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีส่วนส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  
(ผล หรือ จุดหมายเบื้องต้น) เช่น 
๑. หน่วยงานของรัฐ 
๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศในทิศทางที่ต้องการ 
(ผลกระทบ หรือ จุดหมายปลายทางสูงสุด) เช่น 
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๒. ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง 
ครอบคลุมสภาพแวดล้อมด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
และมีส่วนร่วมกันหรือครอบคลุมทั่วถึงกันทั้ง ๓ ส่วน เช่น 
๑. ประชาชน 
๒. รัฐ 
๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 



๒๑ 
 

 ๒.๑.๓  องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา 
 

 องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนานั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่เป็นตัวหลักๆ ส าคัญ ของการบริหารการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน นั่นก็คือ ๑. การ
บริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ๒. การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน ๓. การบริหารการพัฒนา 
ด้าน โครงการ เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละด้านนั้นมีรายละเอียดส าคัญดังไปต่อนี้ 
 

  ๑.  การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
 

  แนวคิดเก่ียวกับนโยบาย (หรือนโยบายสาธารณะ) นั้น มีนักวิชาการกล่าวไว้ดังนี้ 
 บุคคลโดยทั่วไปมักจะใช้ค าว่า “นโยบายสาธารณะ” ในลักษณะที่ค่อนข้างจะหลากหลาย
และมักจะอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ๑. นโยบายสาธารณะถูก
ใช้เป็นค าที่แทนกลุ่มของกิจกรรมที่ทางรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้อง ๒. นโยบายสาธารณะเป็นการ
แสดงออกของเปูาประสงค์โดยทั่วไป ๓. นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของข้อเสนอบางประการของกลุ่ม
การเมืองต่างๆ ๔. นโยบายสาธารณะเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล ๕. นโยบายสาธารณะเป็นการให้
อ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ๖. นโยบายสาธารณะ คือ แผนงาน และ โครงการต่างๆ ของรัฐบาล 
๗. นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตที่ทางรัฐบาลได้ด าเนินการ ๘. นโยบายสาธารณะเป็นผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นติดตามมาจากการด าเนินงานของรัฐบาล๑๑ นโยบายสาธารณะ คือ อ านาจในการจัดสรร
ค่านิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ที่มีอ านาจในการจัดสรร ก็คือ รัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก“การจัดสรรค่านิยมของสังคม”๑๒ และยังหมายถึง แผนงาน หรือ 
โครงการ ที่ได้ก าหนดขึ้นอันประกอบไปด้วยเปูาหมาย คุณค่า และการปฏิบัติต่างๆ๑๓ ทั้งยังเป็น
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง ที่ต้องให้ความส าคัญ
ต่อสาธารณะประชาชน หรืออีกอย่างก็คือ นโยบายที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักการเมืองในขณะหาเสียงเพ่ือ
มาพัฒนาสังคม เป็นการเสนอตัวเองมาเพ่ือท าประโยชน์ให้เกิดข้ึน นโยบายที่ตนเองประกาศนั้นจึงเป็น
ข้อผูกมัดหรือสัญญาประชาคมว่าจะท าสิ่งนี้สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ หรือจะปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา หรือจะพัฒนาสิ่งใดๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลผูกมัดส าหรับผู้น าการบริหารในสถานที่
นั้นๆ ที่จะต้องน าไปปฏิบัติตามค าสัญญา หรือเรียกว่า “นโยบายสาธารณะ” และ นโยบายสาธารณะ 

                                                   
  ๑๑Brain W. Hogwood and Lewis A Gunn, Policy Analysis for the Real World (Oxford : 
Oxford University Press, 1984), pp. 13-18. 
  ๑๒David Easton, The Political System An Inquiry in to the State of Political 
Science, (New York : Alfred A. Knorf, 1953), p. 129.   
  ๑๓Harold D. Lasswell, & Abraham Kaplan, Power and Society, (New Haven :Yale 
University press, 1970), p.71.   
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ก็คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า ในส่วนที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระท าจะครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรม ที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่ท าขึ้นบางโอกาส ในส่วนที่รัฐบาล
เลือกไม่กระท าก็ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะ๑๔ นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาล
ได้แก่ ขอบข่ายของบริการสาธารณะ กฎข้อบังคับในกิจกรรมของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ การเฉลิม
ฉลองในโอกาสและเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ การควบคุมกระบวนการก าหนดนโยบาย
หรือการกระท าทางการเมืองอ่ืนๆ๑๕ นโยบายของรัฐบาลนั้น มีส่วนส าคัญต่อการพยากรณ์หรือก าหนด
แนวโน้มของการบริหารการพัฒนาของประเทศ ซึ่งรวมทั้งการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งของการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามท่ีมีระบุไว้ในมาตรา ๘๘, มาตรา ๒๑๒, และมาตรา ๑๖๙ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาลนั้น 
อาจแบ่งเป็นนโยบายทั่วไป และ นโยบายเร่งเด่น ที่ล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการก าหนด
แนวโน้มของการบริหารการพัฒนาทั้งสิ้น นโยบายของรัฐบาลยังแบ่งได้หลายด้าน อาทิเช่น นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหาร นอกจากนี้แล้ว นโยบายของรัฐบาล แต่ละรัฐบาล แต่ละยุคสมัย 
รวมทั้งแต่ละปรัชญาและแนวคิด ก็อาจแตกต่างกันได้เช่นกัน๑๖ นโยบายสาธารณะมีความหมาย
ค่อนข้างจะกว้างขวาง อีกทั้งยังไม่สามารถให้นิยามได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังจะ
เห็นได้จากการที่บุคคลฝุายต่างๆ มักจะใช้ค าว่า “นโยบายสาธารณะ” ในการสื่ออ้างอิงถึงสิ่งหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งกลุ่มนักวิชาการเองก็ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะที่แตกต่างกันออกไป อันเป็นผลท าให้เกิดความสับสนขึ้น และไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้ว
นโยบายสาธารณะคืออะไร ทั้งนี้ เราอาจที่จะจ าแนกแนวทางส าหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ออกได้เป็น ๓ แนวทางใหญ่ๆ กล่าวคือ ๑. แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
จะมุ่งพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการ (process) หรือ ขั้นตอน (step) ของการก าหนดนโยบาย
สาธารณะว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีโครงสร้าง หน้าที่ (functional activities) ๒. แนวทางเกี่ยวกับ
สาเหตุและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ แนวทางนี้ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากทฤษฎีระบบ จะมุ่ง
พิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal relationships) ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ 
(components) ของระบบนโยบายสาธารณะ (public policy system) เช่น ปัจจัยน าเข้าของ
นโยบายสาธารณะ (inputs) กระบวนการแปรรูปหรือการตัดสินใจ (conversion or decision-

                                                   
  ๑๔Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs. Prentice Hall, 
1984). p. 1.   
  ๑๕Ira Sharkansky, Policy Analysis in Political Science,(Chicago : Markham, 1971), p.1.   
  ๑๖วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ, เอกสาร
ต าราหลัก ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิชาการ
บริหารการพัฒนา (Development Administration), หน้า ๒๖๐-๒๖๑. 
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making process) ผลผลิตของนโยบายสาธารณะ ( inputs) กระบวนการแปรรูปหรือการตัดสินใจ 
(conversion or decision-making process) ผลผลิตของนโยบายสาธารณะ (outputs) ผลลัพธ์
ของนโยบายสาธารณะ (outcomes) และปัจจัยปูอนกลับ (feedback) ๓. แนวทางเกี่ยวกับปทัสถาน
ของนโยบายสาธารณะ แนวทางนี้ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากทางเศรษฐกิจ คณิตศาสตร์ และวิทยาการ
จัดการ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในทางนี้จะเน้นไปที่การให้ข้อมูลหรือค าตอบ ตลอดจนถึง   
การเสนอแนะ (prescribe) ตัวผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะ
บางประการว่าควรที่จะตัดสินใจอย่างไรหรือควรที่จะท าอะไร๑๗ ทั้งนี้ นโยบายนั้น เป็นการเน้น
ความส าคัญเพ่ือสาธารณะ ซึ่งนักการเมืองโดยคณะกรรมการพรรคและผู้เชี่ยวชาญจะต้องเข้าใจสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของชาติ โดยมีการรวมระบบข้อมูล ตรวจสอบดูความเป็นจริง ข้อจ ากัด ความห่าง 
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรด้านวัตถุ เทคโนโลยี ต าแหน่งหรือสถานะของประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้บุคคล (Per capita income) และผลผลิตมวลรวม (Growth 
domestic product) เปรียบเทียบกับภูมิภาคและโลก เมื่อศึกษาประเด็นของปัญหา โดยการวินิจฉัย
และเข้าใจอาการของประเทศและโรคอาการไม่ปกติ (Syndrome) แล้วผู้เชี่ยวชาญเข้าใจรายละเอียด 
(Understanding) สภาพปัญหาการแข่งขันการบริหารการจัดการทรัพยากรในปัจจุบันนี้ และ
ทรัพยากรในอนาคตแล้ววิเคราะห์ดูจุดเชื่อมโยงของชาติ ภูมิภาค และโลก โดยเข้าใจต าแหน่งและ
จุดเน้นว่าจะก าหนดนโยบายเร่งด่วนและนโยบายระยะยาว เพ่ือสร้างดุลยภาพให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกชีวิตในประเทศ จึงก าหนดจุดประสงค์ดังต่อไปนี้  คือ ๑. จุดประสงค์ (Objectives) ๒. 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ๓. กลยุทธ์ (Tactics) ๔. แผน (Plan) ๕. โครงการ (Project) ๖. โครงงาน 
Program) ๗. โครงงานแยกย่อย (Sub program) ๘. หน่วยงาน (Tasks) ๙. หน่วยงานละเอียด
สุดท้าย (Sub tasks) หรือ กิจกรรม (Activity) แล้วก าหนดฐานข้อมูล (Data base) บุคลากร 
(Personnel) ทรัพยากร (Resources) เทคโนโลยี (Technology) งบประมาณ (Budgeting) แล้ว
ออกแบบเป็นเครือข่าย (Networking) วางงานเป็นระบบ เรียงล าดับความส าคัญเป็น Diagram หรือ 
PERT (Program evaluation review technique)๑๘ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน นโยบายหรือนโยบาย
สาธารณะนั้นยังมีกระบวนการขั้นตอนของการวิเคราะห์นโยบายของ Quade ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น
ประกอบไปด้วย ๑. การระบุปัญหานโยบาย (Clarifying the Problem) ๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Determining Objectives) ๓. การแสวงหาและการออกแบบทางเลือก (Searching and 
Designing Alternatives) ๔. การรวบรวมข่าวสารข้อมูล (Collecting Data and Information) ๕. 

                                                   
  ๑๗ทศพร ศิริสัมพันธ์, เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑, ๓, ๔, ๖, ๙. 
  ๑๘บุญทัน ดอกไธสง, ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส.
เอเซียเพรส (๑๙๘๙), ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๖. 



๒๔ 
 

การสร้างและทดสอบตัวแบบ (Building and Testing Models) ๖. การทดสอบทางเลือกที่เป็นไปได้ 
(Examining Alternatives for Feasibility) ๗. การประเมินต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล 
(Evaluating Costs and Effective) ๘. การตีความผลสัมฤทธิ์ (Interpreting Results) ๙. การ
ทบทวนฐานคติ (Questioning Assumptions) ๑๐. การก าหนดทางเลือกใหม่ (Opening New 
Alternatives)๑๙ ในขณะเดียวนี้ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
วิเคราะห์นโยบายในทัศนะของ Dunn กระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายนั้น ประกอบไปด้วย 
๑. การก าหนดโครงสร้างปัญหา ๒. ปัญหาของนโยบาย ๓. การพยากรณ์ก าหนดทางเลือก ๔. 
ทางเลือกของนโยบาย ๕. ข้อเสนอแนะว่าทางเลือกของนโยบายใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ๖. การ
ปฏิบัติตามนโยบาย ๗. การก ากับดูแล ๘. ผลลัพธ์ของนโยบาย ๙. การประเมินผล ๑๐. ผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ๑๑. ข้อสรุปที่ปฏิบัติได้๒๐ เป็นต้น    
 จากการทบทวนเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวข้างต้นนั้น 
อาจกล่าวได้ว่า นโยบายหรือนโยบายสาธารณะนั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างจะหลากหลายและมักจะถูก
เรียกแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ นโยบายหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวนี้ ยังเป็นอ านาจในการจัดสรร
ค่านิยมของสังคมและผู้ที่มีอ านาจในการจัดสรรเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งประกอบ
ไปด้วยเปูาหมาย คุณค่า การปฏิบัติต่างๆ และยังเป็นกิจกรรมที่ทางองค์กรผู้รับผิดชอบจะต้องให้
ความส าคัญต่อสาธารณชน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวนี้ ยังเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลและกลุ่มนักการเมือง
จะต้องน ามาปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในแต่ละพ้ืนที่ในท้องถิ่นของตนตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิน่นั้น ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ มีสิทธิ์ มีเสียง มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเข้า
มาร่วมด้วยกับการบริหารการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทางร่วมกัน และต้องค านึงถึงแนวทางหรือวิธีการร่วมกัน และสิ่งที่จะขาดไม่ได้  นั่นก็
คือ การมีส่วนร่วมของนักวิชาการจากสาขาวิชาการต่างๆ เข้ามาร่วมด้วยเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เร่งด่วนและมีความจ าเป็นมากที่สุดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเท่าทันต่อความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชน ทั้งนี้ จากแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวนี้ สามารถสรุปให้เห็นได้ตามตารางท่ี ๒.๓ ดังนี้ 
 
 
 

                                                   
  ๑๙ธั นย วัฒน์  รั ต น สั ค ,  น โยบายสาธา รณะ ,  ภ า ควิ ช า รั ฐ ศ าส ต ร์  คณ ะสั ง คม ศา สต ร์ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๗๖-๗๘.  
  ๒๐ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๑-๑๑๓. 



๒๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Brain W. Hogwood and 
Lewis A Gunn,  
(1984), pp. 13-18.   

๑. กิจกรรมที่รัฐบาลและนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง 
๒. นโยบายที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๓. นโยบายสาธารณะเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล 

David Easton,  
(1953), p. 129.   

๑. การจัดสรรค่านิยมของสังคม  
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

Harold D. Lasswell,  
& Abraham Kaplan,  
(1970), p.71.   

๑. นโยบาย แผนงาน โครงการ  
๒. เปูาหมาย คุณค่า  
๓. การน าไปปฏิบัติ 

Thomas R. Dye,  
(1984), p. 1.   

๑. สัญญาประชาคมว่าจะท าสิ่งนี้สิ่งนั้นให้เกิดข้ึนในสังคมนี้  
๒. การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา  

Ira Sharkansky,  
(1971), p.1.   

๑. กฎข้อบังคับในกิจกรรมของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ 
๒. การควบคุม กระบวน การก าหนดนโยบายทางการเมืองอ่ืน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,  
(๒๕๕๐), หน้า ๒๖๐-๒๖๑.   

๑. นโยบายมีส่วนส าคัญต่อการพยากรณ์หรือก าหนดแนวโน้ม 
๒. เป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งของการบริหารราชการ 

ทศพร ศิริสัมพันธ์, 
(๒๕๔๖), หน้า ๑, ๓, ๔, ๖, ๙. 

๑. กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะและปทัสถาน 
๒. สาเหตุและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ 

บุญทัน ดอกไธสง,  
(๒๕๕๓), หน้า ๑๒๖. 
 

นโยบาย ประกอบไปด้วย 
๑. จุดประสงค์ (Objectives) 
๒. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
๓. กลยุทธ์ (Tactics) 
๔. แผน (Plan) 
๕. โครงการ (Project) 
๖. โครงงาน (Program) 
๗. โครงงานแยกย่อย (Sub program) 
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๙. หน่วยงานละเอียดสุดท้าย โครงการ หรือ กิจกรรม  

 
 
 



๒๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย (ต่อ) 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธันยวัฒน์ รัตนสัค,  
(๒๕๔๖), หน้า ๗๖-๗๘. 

๑. การระบุปัญหานโยบาย  
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์  
๓. การแสวงหา และ การออกแบบทางเลือก  
๔. การรวบรวมข่าวสารข้อมูล  
๕. การสร้าง และ ทดสอบตัวแบบ  
๖. การทดสอบทางเลือกที่เป็นไปได้  
๗. การประเมินต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย และประสิทธิผล  
๘. การตีความผลสัมฤทธิ์  
๙. การทบทวนฐานคติ  
๑๐. การก าหนดทางเลือกใหม่ 

ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์,  
(๒๕๔๐),  
หน้า ๑๑๑-๑๑๓. 

กระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบาย ประกอบไปด้วย  
๑. การก าหนดโครงสร้างปัญหา  
๒. ปัญหาของนโยบาย  
๓. การพยากรณ์ก าหนดทางเลือก  
๔. ทางเลือกของนโยบาย  
๕. ข้อเสนอแนะทางเลือกของนโยบายใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  
๖. การปฏิบัติตามนโยบาย  
๗. การก ากับดูแล  
๘. ผลลัพธ์ของนโยบาย  
๙. การประเมินผล  
๑๐. ผลการปฏิบัติตามนโยบาย  
๑๑. ข้อสรุปที่ปฏิบัติได้ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 ๒.  การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
 

  การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน นั้น มีนักวิชาการกล่าวไว้ดังนี้ 
 

  ๑ )  ความหมายของแผนงาน 
  การวางแผนงาน เป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to 
where we want to go) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผน จึงเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาที่ต้องพินิจพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจ 
ตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ต่างๆในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า๒๑ 
ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน ก็คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (systematic attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามที่ปรารถนา การ
วางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนงานเพ่ือน าองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ต้องการในอนาคต การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์กรทุกประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ถูกก าหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์กรนั้น การวางแผนทั่วไปจึงเป็นการวางแผน
เพ่ือแก้ไขปัญหาและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และการพัฒนาผลผลิตขององค์กร ดังนั้น การวางแผน
ทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือการให้ได้แนวทางในการด าเนินงานที่จะท าให้งานขององค์กรบรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๒๒ การวางแผนนั้นเป็นการเชื่อมโยงวิธีการ
เข้ากับเปูาหมาย การก าหนดวิธีการที่ยืดหยุ่นได้อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากทางเลือกหลายๆ ทาง
อย่างมีระบบ”๒๓ ทั้งนี้ การวางแผน ยังหมายถึง การก าหนดจัดตั้งวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะท าให้
วัตถุประสงค์นั้น เกิดความสัมฤทธิผลไว้ล่วงหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่า 
“จะต้องท าอะไร ท าเม่ือไร และ ใครจะเป็นผู้ท า” การวางแผนงานที่ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องมุ่งลด
ผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว๒๔ การ
วางแผนงาน เป็นเรื่องของการก าหนดความต้องการและวิธีปฏิบัติ รวมไปถึงผลของการกระท าใน

                                                   
  ๒๑Harold Koontz Cyril O’Donnel and Heinz Weihrich , Management, Auckland 
,McGraw Hill International Book Company Inc. 1984, p 21 
  ๒๒ส านักนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐, หน้า ๔, (อัดส าเนา).   
  ๒๓H. J. Hartley, Educational planning-programming-budgeting a systems approach, 
(New York : Prentice-Hall, 1968), p. 256.   
  ๒๔S. P. Robbins, The Administrative Process (2nd ed.), (London : Prentice-Hal, 
1980). p. 7.   



๒๘ 
 

อนาคต โดยอาศัยหลักวิชาการ เหตุผล ข้อมูล ตัวเลข สภาวการณ์ในอดีตและปัจจุบันมาประกอบกับ
การก าหนด ทั้งนี้การวางแผนจะเป็นกระบวนการซึ่งด าเนินการติดต่อกัน หรืออาจจะกล่าวในอีกนัย
หนึ่งว่า การวางแผนงานนั้น เป็นกระบวนการของการก าหนดสภาวการณ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ล่วงหน้า 
และเป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย๒๕ การวางแผน (Planning) เป็นการ
สร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้ล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในอนาคต๒๖ ทั้งเป็นการ
ก าหนดเปูาหมาย รวมทั้งการตัดสินใจในการวางนโยบายการเลือกโครงการและการก าหนดวิธีการของ
การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งถือเป็นภาระงานความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู้บริหารทุกระดับ๒๗ การวางแผนนั้น เป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือก าหนดตัวแบบอนาคต
ของหน่วยงานของรัฐว่าจะด าเนินการอะไร (What) ที่ไหน (Where) อย่างไร (Why) เมื่อใด (When) 
และใคร (Who) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้  และยัง
หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับระดับ ประเภท และการบวนการวางแผนของหน่วยงานรัฐและ
เจ้าหน้าที่รัฐ๒๘ นอกจากนี้แล้วการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน นั้น ยังเป็นการวางแผนที่นัก
วางแผนจะต้องเริ่มจากสิ่งที่มีที่เรียกว่า “Idea, Concept, Epistemology” มีทั้ง Hard ware และ 
Soft ware  จะต้องเริ่มด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ๑. การประเมินความต้องการ (Need 
Assessment) ๒. การวิเคราะห์งานรวม (Mission Analysis) ๓. การวิเคราะห์ภาระหน้าที่รวม 
(Function Analysis) ๔. การวิเคราะห์งานเฉพาะ (Task Analysis) ๕. มรรควิธีและการวางแผน 
(Means and Method)๒๙ ทั้งนี้ ยังเป็นการก าหนดและพิจารณาคัดเลือกแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคตว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ท าที่ไหน เมื่อไร เพ่ือให้งานบรรลุความส าเร็จตามภารกิจและ
วัตถุประสงค์๓๐ 
 ๒ )  ความส าคัญของการวางแผนงาน (Significance of Planning)  
  ความส าคัญของการวางแผนงานหรือแผนพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) เป็นการลด
ความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพราะการวางแผนเป็น
                                                   
  ๒๕สถาบันพระปกเกล้า, ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า ๑ - ๒.   
  ๒๖คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙), หน้า ๙.   
  ๒๗ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ, เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒๓.   
  ๒๘วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และ กระบวนการ, หน้า ๒๒๔.   
  ๒๙บุญทัน ดอกไธสง, ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์, หน้า ๑๒๙. 
  ๓๐อุดม เชยกีวงศ์, คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์กรุง
ธนพัฒนา จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓. 



๒๙ 
 

การจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจ
เกิดข้ึน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัญหาความต้องการขอประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กร จึงจ าเป็นต้องเตรียมตัวและ
กล้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจทาง
สังคมและการเมือง เป็นต้น (๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้ 
เนื่องจากปรัชญาของการวางแผนนั้นยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่าง
นิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ (system approach) เข้ามาใช้ในองค์กรยุค
ปัจจุบัน (๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้ เพราะการวางแผน
เป็นงานที่ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝุายในองค์กร ทั้งนี้ ก็เพ่ือเป็นหลักประกันการด าเนินการ
ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่
ซ้ าซ้อน เพราะการวางแผนนั้นท าให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวย
ประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้นเป็นการจ าแนก
งานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน (๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานเนื่องจากการ
วางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ (a rational approach) มาเป็น
ตัวก าหนดจุดหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่๓๑  
  ๓ )  ประโยชน์ของการวางแผนงาน (Advantages of Planning) 
  การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้  คือ (๑) การบรรลุจุดมุ่งหมาย 
(Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงกลายเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้า
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดนั้นมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนงานมีทิศทางมุ่งตรงไปยัง
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี (๒) การประหยัด (Economical Operation) 
การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นการให้งานแก่ฝุายต่างๆ  มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความต่อเนื่องกัน 
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ 
อย่างคุ้มค่าและนับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร (๓) การลดความไม่
แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนงานช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงได้ 
เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วท าการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตและหาแนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว  (๔) เป็นเกณฑ์ใน
                                                   
  ๓๑พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด, ๒๕๔๒), 
หน้า ๗๐. 



๓๐ 
 

การควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้ 
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการควบไปคู่
ด้วยกันและอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผน ก็ไม่สามารถควบคุมงานได้ กล่าวได้ว่า 
แผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม (๕) การส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การวางแผนเป็นพ้ืนฐาน
ด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝุายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างานด้าน
การวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็น
การสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร (๖) การพัฒนาแรงจูงใจ (Improves 
Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานชอง
ผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กร
คาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น  การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดี
ส าหรับผู้บริหารในอนาคต (๗) การพัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการ
วางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน การปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๘) 
การท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้   มุ่งไปที่จุดมุ่งหมาย
เดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝุายต่างๆ ขององค์กรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน  ในงานแต่ละฝุาย
ขององค์กร 
 ๔ )  ข้อจ ากัดในการวางแผนงาน 
   อย่างไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความล้มเหลวหรือขาดประสิทธิภาพขึ้น ได้
ดังนั้นข้อความต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านน าไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพ่ือให้การวางแผนไม่
ประสบความล้มเหลว ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้า
ขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมลูที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนงานนั้น
เกิดการผิดพลาด ฉะนั้น ข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง  (๒) การ
วางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
เขาจะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้น ผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและ
เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตามแผนที่วางไว้ได้อย่าง
เหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง (๓) การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้
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เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็น
ความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว  แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้
ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์  
สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่างๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดแต่เพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่
จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ (๔) การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่างๆ จะ
เป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้น ผู้วางแผน
จ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การ (๕) การต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นใน
องค์การธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้อาจจะน าไปสู่การต่อต้าน
จากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ (๖) 
ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัย
ภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล 
หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผน
ประสบปัญหายุ่งยากได้ 
  ๕ ) หลักการพื้นฐานในการวางแผนงาน 
  การวางแผนงานประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) การ
วางแผนงานจะต้องสนับสนุนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to Purpose 
and Objectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเปูาหมายของแผนทุก
แผนที่ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวกให้เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่างๆ  ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเปูาหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างจริงใจ (๒) การวางแผนงานเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการ
จัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งกระบวนการจัดการประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเป็นตัว
สนับสนุนให้งานด้านอ่ืนๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง (๓) การวางแผนงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท าแล้วแต่
ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี ้เพราะผู้บริหารในระดับที่ต่างกันต่างก็มีความรับผิดชอบ
ควบคุมให้งานที่ตนกระท าอยู่ให้ประสบความส าเร็จ ฉะนั้น การวางแผนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
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(๔) ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้น ผู้วางแผนจะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการปริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สมาชิกในองค์การหลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการนี้ดังกล่าวนี้ นับว่า มีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐาน
ของความคิดในด้านการวางแผนให้องค์การประสบเจริญก้าวหน้า 
  ๖ ) ล าดับขั้นในกระบวนการวางแผนงาน (Steps in Planning Process) 
  การด าเนินงานใดๆ ก็ตาม ควรจะมีล าดับขั้นและขั้นตอน ทั้งนี้ เพ่ือให้งานเหล่านั้นๆ มี
ประสิทธิภาพ การวางแผนก็เช่นกันจ าเป็นต้องท าต่อเนื่องเป็นกระบวนการล าดับขั้นในการวางแผน
ประกอบด้วยขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Setting Objectives) เป็น
งานอันดับแรกที่นักวางแผนจะด าเนินการ ทั้งนี ้เพ่ือให้รู้ทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เพราะการ
วางแผนเป็นเรื่องของอนาคตดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ในองค์การ สิ่งส าคัญท่ีจะต้องตระหนักในการวางแผน คือ แผนที่วางจะต้องมี
ความชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือให้สมาชิกในองค์การเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และ  มีการประสานงานกัน (๒) พัฒนาข้อตกลงที่เป็นตัวก าหนดขอบเขต
ในการวางแผนงาน (Developing the Planning Premises) ผู้วางแผนจะต้องก าหนดข้อตกลงต่างๆ 
ที่จะเป็นขอบเขตในการวางแผน เพ่ือสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตได้ถูกต้องใกล้เคียง 
การก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นจะน ามาเป็นพ้ืนฐานในการวางแผน ขอบเขตและข้อตกลงต่างๆ ที่เป็นผล
มาจากข้อมูลและปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความรู้สึกของประชาชน นอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว การ
วางแผนจะต้องตระหนักถึงข้อมูลและปัจจัยภายในองค์การด้วย จึงจะท าให้ข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นมา
จากข้อมูลรอบด้านอันเป็นผลท าให้ข้อมูลที่น ามาใช้เป็นกรอบในการ วางแผนมีความเชื่อถือได้มากขึ้น
(๓) พิจารณาข้อจ ากัดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผนงาน (Reviewing all possible Limitations 
on Planning) ข้อจ ากัดต่างๆ มักเกิดข้ึนเสมอในการท างานใดๆ ฉะนั้น ถ้าผู้วางแผนได้มีการพิจารณา
และค านึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสามารถขจัดข้อจ ากัดต่างๆ ให้เหลือน้อยลง สิ่งที่ควรน ามาพิจารณา 
คาดการณ์ในการวางแผน ได้แก่ ขอบเขต อ านาจหน้า วัสดุอุปกรณ์ สภาพทางการเงิน ตลอดจน
บุคลากรต่างๆ ในองค์การ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีน้ าหนักส าคัญในการก าหนดแผนงานที่จะ
ด าเนินการต่อไป (๔) พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนงานผู้วางแผนควร
ได้แสวงหาทางเลือกต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางในการด าเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการ
ด าเนินการตามแผนหนึ่งๆ ไม่ใช่มีแนวทางปฏิบัติแนวเดียวที่จะบรรลุความส าเร็จของแผนนั้น แต่อาจมี
แนวปฏิบัติหลายๆ แนวที่สามารถไปถึงวัตถุประสงค์ของแผนนั้นได้เช่นกัน ฉะนั้น ผู้วางแผน
จ าเป็นต้องคิดถึงแนวทางต่างๆ หลายๆ แนวมาก าหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการ
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พัฒนาความคิดของผู้วางแผนให้มีความหลากหลายตามข้อมูลต่างๆ (๕) ประเมินทางเลือก 
(Evaluating the Alternatives) การประเมินทางเลือกนี้ต้องการหลังจากได้มีการพัฒนาทางเลือก
ต่างๆ แล้ว ผู้วางแผนจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ของทางเลือกแต่ละแนวประกอบว่าจะเป็นไปได้
มากน้อยแค่ไหนที่ทางเลือกเหล่านี้จะท าให้องค์การด าเนินไปได้แล้ว   จึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เป็นไปได้สูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งที่เป็นข้อคิดส าหรับผู้วางแผนในการประเมิน
ทางเลือกนั้น ก็คือ ไม่มีวิธีใดที่ให้ผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้น ผู้วางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือก
สองแนวทางหรือมากกว่า และน าทางเลือกที่เลือกแล้วมาหลอมรวมกัน เพ่ือเป็นแผนที่เป็นไปได้มาก
ที่สุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ (๖) เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Converting 
Plans into Actions) ผู้วางแผนต้องท าการเปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะออกมาในรูปการ
ก าหนดเป็นนโยบาย (policies) ตารางการท างาน (schedules) และงบประมาณ (budgets) การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวนี้ จะช่วยเป็นแนวทางในการด าเนินกรปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 
  ๗ ) ลักษณะของแผนงานที่ด ี(Requirement of a Good Plan) 
   แผนงานที่ด ีควรมีลักษณะอันประกอบไปด้วย (๑) แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกว่า
มีลักษณะกว้างหรือกล่าวทั่วๆ ไป (It should be specific rather than general) การชี้เฉพาะถึงสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจน และโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือน าไปใช้ผิดๆ นั้นน้อยมาก 
ฉะนั้น การจัดท าแผนจะต้องมีลักษณะเฉพาะเพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างถูกต้อง  ไม่
ต้องตีความกันในลักษณะต่างๆ และบางครั้งการตีความนั้นอาจก่อให้เกิดด าเนินการที่ผิดทิศทางไปก็
เป็นได ้(๒) แผนงานควรจะจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ยังไม่รู้ให้ชัดเจน (A plan 
should distinguish between the known and the unknown) ทั้งนี ้เพราะการวางแผนเป็นการ
คาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ฉะนั้นการจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งไม่รู้และรู้ให้เห็น
เด่นชัด จะท าให้ผู้ใช้แผนค านึงถึงและพิจารณาสิ่งที่ยังไม่รู้ให้รอบคอบ (๓) แผนงานควรจะมีการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุผลและสามารถน าไปปฏิบัติได้ (A plan should be logical and practical) 
ซึ่งเรื่องนี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วางแผนจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์การคิดวิจารณญาณ
เป็นฐานในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างมีเหตุผลและตัดสินเลือกแนวทางด าเนินการที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ (๔) แผนงานจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถปรับพัฒนาได้ (The plan must be 
flexible and capable of being modified) แผนที่น าไปใช้จะต้องเหมาะกับสภาพการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดได้ทุกขณะ นอกจากนั้น การด าเนินการต่างๆ มักจะมีตัวแปรต่างๆ 
จ านวนมากที่มีผลกระทบต่อแผน ฉะนั้น แผนที่ดีจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป (๕) แผนงานจะต้องได้รับการยอมรับจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (The 
plan must be acceptable to the persons who adopt it and to the persons who are 
affected) ทั้งนี้ เนื่องจากการยอมรับจะน ามาซึ่งความตั้งใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการน า
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แผนไปปฏิบัติ ถ้าแผนงานที่วางนั้นได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องย่อมเป็นผลดีแก่การด าเนินงาน
ขององค์การธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 
  ๘ )  ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
  การวางแผนงานนั้นจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะแนวคิดพ้ืนฐานได้ดังนี้ 
(๑) จ าแนกตามระดับการจัดการ ประกอบไปด้วย ก) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝุายบริหารระดับสูง (Top management) เป็นการวางแผนใน
ลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด (Overall planning) ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ 
และขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามก าลังของทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะมีในอนาคต ข) การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของฝุายบริหารระดับกลาง (Middle-level management) เป็นการ
วางแผนเพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางไว้ส าหรับแผนปฏิบัติการ (operative plans) ค) การวางแผน
ปฏิบัติการ (Operational Planning) เป็นแผนที่ผู้บริหารระดับต้น (lower level managers) น า
แผนบริหาร (administrative plans) ไปด าเนินการในภาคปฏิบัติ (๒) จ าแนกตามลักษณะการ
ปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ก) การวางแผนด าเนินงาน (Standing Planning) เป็นการวางแผนที่มี
ลักษณะเป็นแผนถาวรบ่งบอกถึงแนวความคิด หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติในการท ากิจกรรมที่
เกิดขึ้นบ่อยในองค์การหรือใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นประจ า แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธี
ปฏิบัติงาน กฎ วิธีการ และมาตรฐาน การวางแผนใช้ประจ ามีประโยชน์ต่อผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งที่สาม
รถตรวจสอบการท างานของพนักงานและสามารถประสานงานระหว่างฝุายต่างๆ  ท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม การวางแผนชนิดนี้ อาจมีจุดอ่อน
บ้าง คือ เมื่อสภาพการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป แผนประเภทนี้จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะกับสภาพการณ์ในลักษณะแผนใช้เฉพาะครั้ง ข) การวางแผนใช้เฉพาะครั้ง (Ad hoc Single 
Planning) เป็นการวางแผนเพ่ือปรับและเสริมการวางแผนด าเนินงานประจ า ทั้งนี้ เนื่องจากแผน
ด าเนินงานประจ าไม่อาจตอบสนองความ เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แผนใช้เฉพาะครั้งจึง
เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานเฉพาะสถานการณ์แผนประเภทนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วจะไม่
น ามาใช้อีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้ว่า แผนใช้ครั้งเดียว แผนประเภทนี้ ได้แก่ แผนงาน 
โครงการ งบประมาณ และตารางการท างาน แผนใช้เฉพาะครั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรท าให้ลดความ
เสี่ยงและเป็นการใช้เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น (๓) จ าแนกตามระยะเวลา ประกอบ
ไปด้วย ก) การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เป็นการวางแผนที่ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป แต่จากการศึกษาของ The American Management Association 
พบว่า แผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ ๕ ปี เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างมีเหตุผล 
ข) การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เป็นการวางแผนที่มีระยะเวลา
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ด าเนินการระหว่าง ๓ ถึง ๕ ปี ค) การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ระหว่าง ๑ ถึง ๓ ปี การวางแผนระยะสั้นเป็นการก าหนดกิจกรรมช่วงสั้นๆ เพ่ือให้
วัตถุประสงค์ในแผนระยะยาวประสบความส าเร็จ แผนระยะสั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับแผนระยะยาว องค์การจึงจะด าเนินการไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอาจไม่ได้
ก าหนดเวลาที่กล่าวในตอนต้น เพราะสภาพขององค์การในยุคปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหว่างประเทศ (๔) จ าแนกตามลักษณะคุณค่าการใช้งาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การวางแผนกายภาพ (Physical Planning) เป็นการวางแผนด้านท าเลที่ตั้ง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการจัดหาเครื่องมือต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาต่างๆ (๕) การ
จ าแนกตามขอบข่ายลักษณะของแผน แบ่งออกได้ดังนี้ คือ ๑. วัตถุประสงค์ (Objectives) ๒. 
นโยบาย (Policies) ๓. วิธีปฏิบัติงาน (Procedures) ๔. วิธีการ (Method) ๕. มาตรฐาน (Standard) 
๖. งบประมาณ (Budget) ๗. แผนงาน (Program) 
  ๙ ) การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวางแผน เป็นการมองไปเพ่ิมทฤษฎีการวางแผนข้างหน้า อาจเป็นช่วงสั้น ระยะปาน
กลาง หรือระยะยาว และเป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนด กิจกรรม
ต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เปูาหมาย และเปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต ทั้งนี้ การที่
ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่
การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นไว้ ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
ประเภทที่ ๒ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวน
และจัดท าทุกป ีซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย 
 

  ๑๐) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด



๓๖ 
 

อีกด้วย เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมาย ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และการด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” 
แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ ก ากับดูแล 
หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอ
ในระดับอ าเภอ (แผนภาพที่ ๑) ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอ
นั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ในที่นี่ ผู้วิจัยขอน าแสดง
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ซึ่งสามารถแสดงให้
เห็นได้ตามแผนภาพที่ ๒.๑ ดังนี้ 

 
  แผนภาพที่ ๒.๑ แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น๓๒ 

                                                   
  ๓๒ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ
และ การติดตามประเมินผล, (อัดส าเนา). 



๓๗ 
 

 สรุปได้ว่า ไม่มีองค์การใดที่ประสบความส าเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การ
วางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการจัดการที่ดีการวางแผนงานนั้น เป็น
การบริหารการพัฒนางานทีภ่าครัฐและภาคเอกชนจะต้องคิดในเชิงของอนาคตว่า “จะท าอะไร ? ท าที่
ไหน ? ท าอย่างไร ? และใครเป็นผู้รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ” เพ่ือก้าวไปสู่เปูาหมายและให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องเตรียมการหลายขั้นตอน  รวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตามแผนงานระยะสั้น (๑ - ๒ ปี), ระยะกลาง ( ๓ - ๕ ปี), และระยะยาว (๕ - ขึ้นไป), ทั้งนี้ 
สามารถแสดงให้ได้ตามตารางที่ ๒.๔ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุปการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Harold KoontZ, 
(1984), p. 21. 

๑. การพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานหรือคิดก่อนท า 
๒. กระบวนการทางสติปัญญาที่ใช้บริหารแนวทางปฏิบัติงาน 

ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,  
(๒๕๕๐, หน้า ๔, (อัดส าเนา).   

๑. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
๒. ปูองกันปัญหาไว้ล่วงหน้า 
๓. พัฒนาผลผลิตขององค์กร 

H. J. Hartley,  
(1968), p. 256.   

๑. การก าหนดวิธีการที่ยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล 
๒. การพิจารณาจากทางเลือกหลายๆ ทางอย่างมีระบบ 
๓. การฟังความคิดรอบด้าน 

S. P. Robbins,  
(1980). p. 7. 

๑. การก าหนดจัดตั้งวัตถุประสงค์หรือวิธีการด าเนินงาน 
๒. การก าหนดระยะเวลาทั้งสั้นและยาว 
๓. การมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย 

สถาบันพระปกเกล้า,  
(๒๕๔๕), หน้า ๑ - ๒.   

๑. อาศัยหลักวิชาการ เหตุผล ข้อมูล ตัวเลข เป็นเครื่องก าหนด 
๒. การก าหนดสภาวการณ์ตามความเป็นจริง 
๓. จัดประชาคมในพ้ืนที่ 

คณาจารย์ภาควิ ชาบริหารรั ฐกิจ , 

(๒๕๔๙), หน้า ๙.   
๑. การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้ล่วงหน้า 
๒. การฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน 
๓. ความเสมอภาค 

ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ,  
(๒๕๔๖), หน้า ๓๒๓.   

๑. การก าหนดเปูาหมาย การตัดสินใจในการวางนโยบาย 
๒. ภาระงานความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารทุกระดับ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,  

หน้า ๒๒๔.   
๑. การด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อก าหนดตัวแบบอนาคต 
๒. การบริหารที่เก่ียวกับระดับ ประเภท การบวนการวางแผน 



๓๘ 
 

ตารางท่ี  ๒.๔  สรุปการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน (ต่อ) 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บุญทัน ดอกไธสง,  
หน้า ๑๒๙. 

๑. การประเมินความต้องการ (Need Assessment)  
๒. การวิเคราะห์งานรวม (Mission Analysis)  
๓. การวิเคราะห์ภาระหน้าที่รวม (Function Analysis)  
๔. การวิเคราะห์งานเฉพาะ (Task Analysis)  
๕. มรรควิธีและการวางแผน (Means and Method) 

อุดม เชยกีวงศ์,  
(๒๕๔๗), หน้า ๒๓. 

๑. การก าหนดและพิจารณาคัดเลือก 
๒. ก าหนดการด าเนินงานว่า จะต้องท าอะไร ท าท่ีไหน เมื่อไร 

พะยอม วงศ์สารศรี, 
(๒๕๔๒), หน้า ๗๐. 

๑. เป็นการลดความไม่แน่นอนของปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน 
๒. การยอมรับแนวความคิดใหม่เข้ามาในองค์กร 
๓. เป็นการท าให้เกิดความชัดเจนต่อการด าเนินงาน 

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารงานท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,   
(อัดส าเนา) 

๑. มีความรู้และความเข้าใจในการก าหนดแผนงาน 
๒. ตระหนักถึงความส าคัญของแผนงาน 
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๔. ข้อจ ากัดในการวางแผนงาน 
๕. มีหลักการข้ันฐานในการวางแผนงาน 
๖. จัดล าดับขั้นตอนในกระบวนการการวางแผนงาน 
๗. รู้และเข้าใจแผนงานเป็นอย่างด ี
๘. จัดประเภทของแผนงาน 
๙. วางแผนงานตามหลักการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๐. แผนและขั้นตอนที่ต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 ๓.  การบริหารการพัฒนา  ด้าน  โครงการ 
 

  การบริหารพัฒนาที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการพัฒนานี้ ในที่นี้  ผู้จะขอน าเสนอ
รายละเอียดเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ของ ติน ปรัชญาพฤทธิ์  ซึ่งท่านได้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาไว้ซึ่งประกอบไปด้วย ๑. ความหมายของการบริหารโครงการพัฒนา ๒. 
เนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนา ๓. แนวทางการบริหารโครงการพัฒนา ๔. วิธีการแก้ไขปัญหา
การบริหารโครงการพัฒนา เป็นต้น ทั้ง ๔ ประการดังกล่าวนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑ ) ความหมายของการบริหารโครงการพัฒนา 
  การบริหารโครงการพัฒนานั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 การบริหารการพัฒนาโครงการ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับภารกิจหรืองานที่เพ่ิมมากขึ้น
ทั้งทางด้านขนาด ความสลับซับซ้อน และความจ าเป็นอื่นๆ ที่ออกมาในรูปของโครงการเฉพาะที่ขนาน
ไปกับการบริหารกิจการประจ าวันอ่ืนๆ การบริหารโครงการพัฒนายังประกอบด้วย ๒ ส่วน เช่น ส่วน
ที่ ๑ การจัดเตรียมการในเรื่องการจัดการ ซึ่งหมายถึง การเตรียมการประสานงานโดยการจัดองค์การ
ไว้รองรับ และ การจัดองค์การ หมายถึง การแบ่งแยกหน้าที่กันท าให้เป็นสัดส่วน แต่ในขณะเดียวกัน
นั้น ก็ต้องการสอดประสานระหว่างหน้าที่ที่แบ่งแยกไปแล้วให้กลมกลืมกันด้วย  ส่วนที่ ๒ การ
จัดเตรียมเทคนิคการบริหาร ซึ่งได้แก่ การก าหนดประเภทของงาน การส ารวจความต้องการทรัพยากร
ที่จะใช้ การก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงาน การก าหนดคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะผลิต การ
โฆษณาสินค้าและบริการ และการวัดผลโครงการพัฒนา๓๓ การเตรียมตัวและการลงมือด าเนินงานที่
ก าหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้๓๔ การ
ด าเนินงานที่นอกเหนือไปจากงานประจ าวันที่ท าเป็นกิจวัตร มีลักษณะที่ไม่ซ้ าซาก มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับผลงาน และมีระยะเวลา การเงิน และเทคนิคที่แยกออกมาต่างหาก๓๕ การน าเอาโครงการ
พัฒนาไปปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยกิจกรรมนี้มีระยะเวลาก าหนดไว้อย่างแน่นอน๓๖ 

                                                   
  ๓๓ W.J. Taylor and T.E. Watling, Successful Project Management (London : T.J. Press, 
Ltd., 1979), pp. 1-12. 
  ๓๔ โฆสิต ปั้นเปียมรัษฏ์, แนวคิดและหลักการบริหารโครงการพัฒนา, ในเอกสารการสอนรายวิชาการ
บริหารงานพัฒนาชนบท หน่วยที่ ๑ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า ๕ อ้างใน ติน ปรัชญา
พฤทธ์ิ, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา, หน้า ๑๔๐. 
  ๓๕ เป็นผลงาน ของ F.L. Harrison ที่อ้างใน เร่ืองเดียวกัน อ้างแล้ว. 
  ๓๖ ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารแผนงาน
โครงการพัฒนา, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารแผนงานโครงการพัฒนท้องถิ่นและชนบท หน่วยที่ ๑ สาขา
วิทยาการจัดการ ๒๔๓๐ หน้า ๘. อ้างใน ติน ปรัชญาพฤทธิ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๐. 



๔๐ 
 

  ๒ ) เนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนา 
  เนื้อหาของการบริหารการพัฒนาโครงการนั้น แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน เช่น ๑ ประเภทของ
โครงการพัฒนา ๒ สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนาโครงการ ๓ การเตรียมและปรับ 
(วิเคราะห์) โครงการพัฒนา ๔ การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ ๕ การประเมินผลโครงการพัฒนา 
และ ผลกระทบของโครงการพัฒนา เป็นต้น ซึ่งในท่ีนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ประเภทของโครงการพัฒนา  
 โครงการพัฒนา อาจแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามมิติต่างๆ ดังนี้ คือ ๑. โครงการ
พัฒนาแบ่งตามมิติระดับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น โครงการพัฒนาระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับท้องถิ่น ๒. โครงการพัฒนาแบ่งตามมิติระยะเวลาของการด าเนินงาน เช่น โครงการพัฒนา
ระยะสั้น โครงการพัฒนาระยะกลาง และโครงการพัฒนาระยะยาว ๓. โครงการพัฒนาแบ่งตามมิติ
พ้ืนที่ด าเนินงาน เช่น โครงการพัฒนาในเขตเมือง โครงการพัฒนาในเขตชนบท ๔. โครงการพัฒนา
แบ่งตามมิติภาค (sector) ของการพัฒนา เช่น โครงการพัฒนาภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
โครงการพัฒนาภาคบริการ เป็นต้น ๕. โครงการพัฒนาแบ่งตามมิติวัตถุประสงค์ เช่น โครงการพัฒนา
ที่มุ่งไปที่วัตถุ หรือ โครงการพัฒนาที่มุ่งไปตัวคนหรือจิตใจ๓๗ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาที่แบ่งตามมิติ
วัตถุประสงค์ ยังสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกดังนี้ เช่น ๑. โครงการทดลอง โครงการทดลองมีขนาด
เล็กไม่หวังผลทันทีทันใด มุ่งที่จะก าหนดปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้  ๒. 
โครงการน าร่อง เป็นโครงการที่มุ่งทดลองวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ๓. โครงการสาธิต 
(demonstration project) เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่า วิธีการใหม่ ดีกว่าวิธีการเก่า และน่าจะ
น ามาใช้ ๔. โครงการผลิตซ้ า เพ่ือน ามาใช้ ๓๘ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์๓๙ นั้น มองว่า หน่วยงามอาจเลือก
โครงการพัฒนามาปฏิบัติโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาตามความส าคัญก่อน
และหลัง ความตรงต่อสภาพปัญหาในท้องถิ่น เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นมากที่สุด ใช้เทคนิคง่ายๆ 
และสอดคล้องหรือผสมผสานกับพ้ืนที่ปราศจากความซ้ าซ้อน ยืดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
ยึดหลักความร่วมมือและพ่ึงตนเอง๔๐ 
 

                                                   
  ๓๗ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, เร่ืองเดียวกัน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖-๓๐. 
  ๓๘George Honadale and Rudi Klauss (eds.) International Development Administration : 
Implementation Analysis for Development Project (New York : Praeger Publisihers, 1979), pp. 129-
130. 
  ๓๙โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗-๒๑. 
  ๔๐Dennis A. Rondenelli, Development Projects as Policy Experiments : An Adaptive 
Approach to Development Administration (London and New York : Methuen, 1983), ch. 3. 



๔๑ 
 

  (๒) สภาพแวดล้อมของการบริหารโครงการพัฒนา  
  การบริหารโครงการพัฒนามิได้ด าเนินไปในสุญญากาศ หากต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งจากภายนอกประเทศและในประเทศเช่นเดียวกันกับ
องค์ประกอบรองอ่ืนๆ ของการบริหารเพ่ือการพัฒนาและการบริหารการพัฒนา ในทางตรงกันข้าม 
การบริหารโครงการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เหล่านี้ด้วย  
  (๓) การเตรียมและปรับ (วิเคราะห์) โครงการพัฒนา 
  การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการพัฒนา และผลกระทบของ
โครงการพัฒนา การเตรียมและปรับ (วิเคราะห์) โครงการพัฒนา การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ 
และการประเมินผล และผลกระทบของโครงการพัฒนา อาจแสดงให้เห็นได้ตามแผนภาพที่ ๒.๒ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๒ แผนภาพแสดงเนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนา๔๑ 
 จากแผนภาพดังกล่าวนี้ ท าให้พบว่า รายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ทั้ง ๓ ประเด็น มีดังนี้ 
  (๔) การเตรียมและปรับ (วิเคราะห์) โครงการพัฒนา  
  ประเด็นที่  ๑  เนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนา การวางแผน และ การปรับ หรือ 
วิเคราะห์โครงการพัฒนา ตลอดเกี่ยวกับการเจรจาการต่อรองกับเจ้าของเงินช่วยเหลือ (หากมิได้ใช้เงิน

                                                   
  ๔๑Anne M. Gurnach and Sharon S. Harty, The Emergence of Policy Implementation 
Analysis : The Wyatt vs. Stickney Decision, Internation Jouranl of Public Administration 9 (4), 1987, 
p. 367. 
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ของงบประมาณแผ่นดิน) การวางแผนโครงการพัฒนารวมถึงการร่างแผนโครงการพัฒนา ส่วน การ
ปรับหรือวิเคราะห์โครงการพัฒนา รวมไปถึงการปรับหรือวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค สถาบันหรือ
หน่วยงาน เศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งอาจจะยึดหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง ๒ อย่าง เช่น ๑. 
หน่วยงานจะส ารวจดูว่าตนต้องการจะท าอะไร และค่อยจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน ๒. หน่วยงานจะ
ส ารวจดูว่าตนมีทรัพยากรอะไรบ้าง แล้วจึงค่อยจัดท าโครงการตามก าลัง  ทั้งนี้ ส่วนการเจรจาการ
ต่อรองกับเจ้าของเงินช่วยเหลือ อาจท าได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเจรจาการต่อรองกับ
มูลนิธิเพ่ือการกุศล และองค์การเอกชนอ่ืนๆ และเพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของการเตรียม และปรับ
หรือวิเคราะห์โครงการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ติน ปรัชญาพฤทธิ์ นั้น ได้ยกตัวอย่างดังนี้ คือ การ
เตรียม และปรับ/วิเคราะห์โครงการพัฒนาของการวางแผนต าบล อ าเภอ และจังหวัดของระบบการ
พัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) ซึ่งน าเสนอโดย อมร อนันตชัย และการวางแผนระดับชาติซึ่งน าเสนอไว้
โดยกองการศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (๕) การวางแผนต าบล๔๒ 
  การจัดท าแผนต าบลของระบบการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสภาต าบล (กสต.) ทั้งนี้ ขั้นตอนของการวางแผนต าบล นั้น มีขั้นตอนดังนี้  คือ ๑. 
คณะกรรมการสภาต าบลรวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการของต าบล ๒. การจัดกลุ่มปัญหา ๓. 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ๔. การพิจารณากรอบนโยบายของจังหวัด และ ต าบล เพ่ือเลือก
โครงการที่เห็นว่าสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ตามหมวดต่างๆ ๗ หมวด ซึ่งได้แก่  
  (๑) หมวดพ้ืนที่ยากจน  
  (๒) หมวดพัฒนา  
  (๓) หมวดความมั่นคง  
  (๔) หมวดพัฒนาแหล่งน้ า  
  (๕) หมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  (๖) หมวดกระทรวงศึกษาธิการ  
  (๗) หมวดกระทรวงสาธารณสุข  
  (๘) หมวดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น  
๕. บรรจุโครงการที่เลือกได้แล้วลงในแบบ กชช. ๑ แยกตามหมวดงาน และ กรมเจ้าของงบประมาณ 
๖. รวบรวมแบบ กชช.๑ ของหมวดงานเดียวกันไว้ด้วยกัน เป็นแผนของแต่ละหมวด ๗. รวบรวม
แผนงานทุกหมวด รวมเป็นแผนต าบล ๘. ส่งแผนให้อ าเภอ 
                                                   
  ๔๒อมร อนันตชัย, ขั้นตอนในการวางแผนและจัดท าโครงการพัฒนา, ใน เอกสารการสอนรายวิชาการ
บริหารงานพัฒนาชนบท หน่วยท่ี ๒ อ้างแล้ว, หน้า ๗๘-๘๓. 



๔๓ 
 

 (๖) การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ 
  การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัตินั้น มีผู้ให้ความหมายไว้หลายนัยด้วยกัน ตัวอย่างเช่น 
การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ หมายถึง “การกระท า การแปลแผนออกมาเป็นกิจกรรม และการ
น าเอากิจกรรมนั้นๆ มาปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึงการบันทึกความก้าวหน้า การเปลี่ยนล าดับความส าคัญ
ก่อนและหลัง หากมีวิกฤตการณ์เกิดข้ึนและการประสานงานในบรรดาผู้ที่เก่ียวข้อง๔๓” ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ความหมายนี้มีพ้ืนฐานอยู่บนข้อสมมติฐานของการแนวคิดทางการบริหารที่ว่ามีปัจจั ยอะไรบ้างที่มี
ผลกระทบต่อการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ ซึ่งตามทรรศนะ ของ แอน เอ็ม. เกอร์แนค (Anne 
M. Gurnach) และ แชรอน เอส. ฮาร์ตี้ (Sharon S. Harty) เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเอา
โครงการพัฒนาไปปฏิบัตินั้น ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ทรัพยากร จิตใจ หรือ ทัศนคติ และโครงสร้าง
ระบบราชการ ทั้งนี้ สามารถน ามาแสดงให้เห็นตามแผนภาพที่ ๒.๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ๔๔ 
 จากแผนภาพดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัตินั้น เป็นผลพวง
ของสาเหตุทั้ง ๔ ประการนั้น และสาเหตุทั้ง ๔ ประการนี้ต่างก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้   
ยูยีน บาร์แดช (Eugene Bardash) ได้ให้ความหมายของการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติไว้ว่า 
หมายถึง การรวบรวม และ การจัดองค์การเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนงานต่างๆ  ที่อยู่ในความ
ควบคุมก ากับดูแลของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มักจะเล่นเกมส์ยักย้ายถ่ายเท (manipulations) นานัปการ 
เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่คุ้มค่าของเงินงบประมาณ (เพราะได้มาง่ายๆ) การปัดความรับผิดชอบ การ
โยนความผิดให้ผู้อ่ืนๆ การรักษาอาณาบริเวณอิทธิพลของตนเอาไว้ และการใช้ความมีชื่อเสียงทับถมคู่
แข่งขัน เป็นต้น ซึ่ง บาร์แดช ได้ระบุไว้อีกว่า มีอยู่ทั้งหมดถึง ๒๐ วิธีการ๔๕ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

                                                   
  ๔๓Cited in Honadale and Klauss (eds.), cit., p. 103. 
  ๔๔Gurnach and Harty, op. cit., p. 365-366. 
  ๔๕Eugene Bardach, The Implementation Game : What Happens After a Bill Becomes a 
Law (Cambidge, Mass. : The MIT Press, 1977), passim. 

                     ตัวแปรต้น ( สาเหตุ )                                               ตัวแปรตาม ( ผล ) 
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นี้มีพ้ืนฐานอยู่บนข้อสมมติของแนวคิดทางการเมืองที่มีการเจรจาการต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ รอเบอร์ต ที. นาคามูระ และ แฟรงค์ สมอลล์วูด 
(Robert T. Nakamura and Frank Smallwood) ซึ่งเห็นว่า ความกดดันและความบีบคั้นทาง
การเมืองมีอิทธิพลเหนือกระบวนการการก าหนดนโยบายโครงการพัฒนา การน านโยบายโครงการ
พัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินผลและผลกระทบของโครงการพัฒนา๔๖ ส่วน จอร์จ ฮอนาเดล และ 
รูดี้ เคลาส์ (George Honadale and Rudi Klauss) ได้ให้ความหมายของการน าโครงการพัฒนาไป
ปฏิบัติไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่เปลี่ยนสภาพทรัพยากร (เช่น วัตถุ เทคโนโลยี และทุน) ให้
กลายเป็นสินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้รับประโยชน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความหมาย
นี้มีพ้ืนฐานอยู่บนข้อสมมติฐานของแนวคิด ของ คาร์ล อี. แวน ฮอร์น (Carl E. Van Horn) ซึ่งเน้นว่า
มีตัวแปรอยู่ ๓ ประการ ที่มีอิทธิพลเหนือการน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ ตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ๑. 
มาตรฐานโครงการพัฒนาและทรัพยากร เช่น การมีเงินเพียงพอ ความชัดเจนของนโยบาย ความ
ขัดแย้งของนโยบาย เป็นต้น ๒. สภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาของชาติ เช่น การติดต่อสื่อสาร 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เป็นต้น ๓. สภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาของท้องถิ่น เช่น ทัศนคติ 
ลักษณะของหน่วยงานที่น าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ และสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น๔๗ 
เป็นต้น จากความหมายทั้ง ๓ ประการดังกล่าวนี้ ท าให้พบว่า การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ 
อาจพิจารณาได้จากพ้ืนฐานเหล่านี้ คือ ๑. ฐานะที่เป็นการเรื่องแรงกดดัน การเจรจาการต่อรอง การ
ดึงดัน การยักย้ายถ่ายเท (manipulation) ๒. ฐานะที่เป็นการระดมฉันทานุมัติ โดยน าเอาทุกคนที่
เกี่ยวข้องมามาทางปรองดองกัน ๓. ฐานะที่เป็นการควบคุมการบริหาร โดยข้าราชการ ๔. ฐานะที่เป็น
การเจรจาการต่อรองระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล ๕. ฐานะที่เป็นการกระท าร่วมกัน เพ่ือจัดกิจการ
ความร่วมมือในขอบข่ายที่ใหญ่โต ยุ่งยาก และสลับซ้ าซ้อน ๖. ฐานะที่เป็นระบบของเกมส์ที่ทุกคนมี
ส่วนได้ส่วนเสีย๔๘ 
  (๗) การประเมินผลโครงการพัฒนา และ ผลกระทบของโครงการพัฒนา 
  การประเมินผลโครงการพัฒนา ถึงแม้ว่า หน่วยงานจะมีการเตรียมและมีการปรับ
โครงการพัฒนา หรือการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติได้ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการประเมินผล
โครงการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การบริหารโครงการพัฒนาก็ยากที่จะประสบความส าเร็จ 

                                                   
  ๔๖Robert T. Nakamura and Frnk Smallwood, The Politics of Policy Implementation 
(New York : St. Martin’s Press, 1980), passim. 
  ๔๗Carl E. Van Horn, Policy Implementation in Federal System (Lexington, Mass. : 
Lexingtion Book, 1979), passim. 
  ๔๘Felix A. Nigro and Lloyd G. Nigro, Modern Public Administration, 6 th Ed. (New York : 
Harper & Row, Publishers, 1984), ch. 12. 
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ทั้งนี้ เพราะว่า นอกจากการประเมินผลโครงการพัฒนาจะท าให้เราทราบว่าขณะนี้เรามาถึงจุดไหน
แล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการในการวางแผนและปรับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
โครงการพัฒนาบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการอาจจะท าให้ได้หลายวิธี เช่น 
การประเมินสิ่งที่ปูอนเข้าไป ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือนครู หรือ การประเมินผลที่ออกมา เช่น จ านวนผู้
ที่จบการศึกษา หรือเชิงคุณภาพ เช่น สัดส่วนระหว่างครูนักเรี ยน เป็นต้น และดรรชนีที่สนการ
ประเมินผลิตภาพ (productivity) ของรัฐบาล ก็คือ ผลที่ออกมาต่อชั่วโมง/คน๔๙ ความจริงแล้ว การ
ประเมินผลโครงการเริ่มได้รับความสนใจมานานแล้วแต่ที่เริ่มท ากันจริงๆ จังๆ ก็คือ ตั้งแต่ทศวรรษ 
๑๙๖๐ เมื่อมีโครงการพัฒนาสังคมเกิดขึ้นเป็นอันมาก เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การควบคุม
อาชญากรรม ความเกเรของเด็ก ยาเสพย์ติด ที่พักอาศัย และการควบคุมความประพฤติ เป็นต้น 
สาเหตุที่ผู้คนเริ่มให้ความส าคัญในการประเมินผลโครงการพัฒนาเหล่านี้ ก็เนื่องจากตระหนักกันว่า 
การที่รัฐบาลทุ่มเทเงินเป็นจ านวนมหาศาลส าหรับโครงการพัฒนาเหล่านี้นั้น มิใช่เป็นหลักประกันว่า
เราจะสามารถแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนงานที่ได้รบการ
พิจารณาและการน าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและการที่เราจะทราบว่าแผนงานเหล่านั้นได้รับการ
พิจารณามาแล้วเป็นอย่างดี และมีการน าไปปฏิบัติอย่างได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประเมินโครงการ
พัฒนาเหล่านี้เอง ด้วยเหตุนี้ การประเมินผลโครงการพัฒนาจึงได้เริ่มแพร่หลายดังที่ปรากฏเห็นใน
ปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือการนี้เป็นจ านวนมาก๕๐ 
  (๘) ผลกระทบของโครงการพัฒนา  
  ความจริงแล้ว เนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนาน่าจะครอบคลุมเฉพาะการเตรียม
และการปรับ (วิเคราะห์) โครงการพัฒนา การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินผล
โครงการพัฒนาก็เป็นการเพียงพอแล้ว แต่ในทางปฏิบัติหรือในโลกของความเป็นจริงนั้น การ
ด าเนินการแต่นั้นยังไม่พอ เพราะถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการการพัฒนาให้ความสนใจ
เฉพาะประเด็นทั้ง ๓ ข้างต้น ก็จะมีความพอเพียงเฉพาะสถานภาพ และสถานการณ์ของโครงการ
พัฒนาแต่ละโครงการเท่านั้น ยังไม่สามารถจะบอกได้อย่างเต็มที่ว่า โครงการพัฒนาดังกล่าวนี้ จะมี
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรเปูาหมายอย่างไร และมากน้อยเพียงใด ดังนั้น 
การศึกษาถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น๕๑ ปัญหาที่น่าขบคิด ก็คือ เหตุใดผู้คนจึง

                                                   
  ๔๙Ibid., p. 224. 
  ๕๐Nigro and Nigro, op. cit., p. 224. 
  ๕๑ติน ปรัชญาพฤทธิ์, T.J. Lowi et. Al., ‘Poiscide’ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๒๑. หน้า ๗๑๘-๗๒๑. See also J.G. Grumm, “The Analysis of Policy Impact”, in F.I. 
Greenstein and N.W. Polsby (eds.), Handbook of Pofitical Science Vol. 6 (Reading, Mass. : Addison-
Wesley Publishing Co., 1975), ch. 8. 
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ไม่ค่อยให้ความส าคัญแก่การศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาเท่าที่ควร ค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้ 
ก็คือ ประการที่ ๑ ผลกระทบของโครงการพัฒนาจะต้องอาศัยเวลาอันยาวนาน ก่อนที่จะปรากฏ
ออกมาให้เห็น ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบของโครงการพัฒนานิวดีล (New Deal) ของประธานาธิบดี 
แฟรง กลิน ดี. รูสเวลต์ กว่าจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้น กินเวลานานถึง ๔๐ ปี ประการที่ 
๒ การพิจารณาผลกระทบของโครงการพัฒนาเป็นเรื่องยาก เพราะจะต้องเปลี่ยน “กรอบของจิตใจ” 
(frame of mind) ของผู้พิจารณาเสียใหม่ กล่าวคือ ตามปกตินั้น การพิจารณาโครงการพัฒนาร่วม
สมัยมักจะมุ่งที่จะใส่สิ่งที่ปูอนเข้าไป (input) ซึ่งเป็นสาเหตุ หรือ ตัวแปรต้น เพ่ือแปรสภาพให้เป็นผล
ที่ออกมา (output) ซึ่งเป็นผล หรือ ตัวแปรตาม แต่การพิจารณาผลกระทบของโครงการพัฒนา
จ าเป็นจะต้องใช้ผลที่ออกมานั้นเป็นสาเหตุหรือตัวแปรต้น ส่วนตัวแปรตามคือผลกระทบของโครงการ
พัฒนาที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการและประชาชน  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการพัฒนามากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจะขอน าเสนอตัวอย่างประกอบที่ ติน ปรัชญา
พฤทธิ์ ได้แสดงไว้ดังมีรายละเอียดดังนี้ สมมุติว่า รัฐบาลมีโครงการพัฒนาที่จะกระจายความมั่งคั่งและ
รายได้ของประชาชนให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยจะจ่ายเงินให้ประชาชนคนละ ๑๐๐ บาท
ต่อเดือน ผลกระทบประการที่ ๑ คือ ผลกระทบต่อข้าราชการที่จะต้องเตรียมร่างระเบียบกฎเกณฑ์ใน
การจ่ายเงินจ านวนนี้ ตลอดจนด าเนินการจ่ายเงินให้กับประชาชน ผลกระทบประการที่ ๒ คือ เมื่อ
ประชาชนได้รับเงิน ๑๐๐ บาทแล้ว เขาจะน าไปท าอะไร น าไปซื้อข้าวให้ลูกกิน หรือซื้อสุราส าหรับ
ตนเอง ส่วนผลกระทบประการที่ ๓ คือ เมื่อประชาชนได้ใช้จ่ายเงินจ านวนนี้ออกไปแล้ว จะมี
ผลกระทบต่อราคาอาหารและสุรา ตลอดจนบ้านเช่ามากน้อยเพียงใด ส่วนผลกระทบประการที่ ๕ อัน
เป็นประการสุดท้าย คือ ราคาสินค้าและบ้านเช่าดังกล่าวนี้ อาจจะมีผลกระทบภาวะเงินเฟูอ และ 
ก าลังซื้อของประชาชนในระยะเวลาต่อมา๕๒ เป็นต้น 
 ๓ ) วิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการพัฒนา  
  แม้ว่า การบริหารโครงการพัฒนาจะมีปัญหามากมาย ทั้งปัญหาในภาพรวม และ ปัญหา
เฉพาะด้านดังได้กล่าวมาแล้ว (ในข้อ ๔.๑) ก็ตาม แต่ก็มีท่านผู้รู้ได้เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากผลงาน ของ ดับบลิว แอลเลน แรนดอล์ฟ และ แบรี่ แซด. 
โพส เนอร์ (W. Alan Randolph and barry Z. Posner) ดับบลิว. เจ. เทย์เลอร์ และ ที. เอฟ. วัตลิง 
(W. J. Taylor and T.F. Watling) โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ฮอนาเดล และ เคลาส์ เจฟฟรีย์ แอล. เพรส
แมน และ แอรอน วิลดัฟสกี้ (Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky) และ ไนโกร ทั้งนี้ 
แรนดอล์ฟ และ พอสเนอร์ ได้เสนอวิธีการปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จโดย
อาศัย “บัญญัติ ๑๐ ประการ” หรือที่บุคคลทั้ง ๒ เรียกว่า “GO-CARTS DRIVER” ค าย่อเหล่านี้มา

                                                   
  ๕๒ติน ปรัชญาพฤทธิ์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
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จากพยัญชนะตัวแรก (วิเคราะห์) โครงการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนของ GO-CARTS ในบัญญัติ ๔ ข้อแรก 
และการน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนของ DRIVER ในบัญญัติ ๖ ข้อหลัง ในที่นี้ ผู้วิจัยจะ
ขอน าเสนอรายละเอียดเป็นข้อๆ ดังนี้ คือ ๑. วางเปูาหมายของโครงการพัฒนาไว้ให้ชัดเจน (Set a 
clear project Goal) นั่นก็คือ “ท่านประสงค์จะใช้โครงการพัฒนานี้เพ่ือเปูาหมายอะไร”๒. ก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ (Determine the project Objectives) นั่นก็คือ “ท่านจะชี้ให้เห็นได้ไหม
ว่า โครงการพัฒนาของท่านมีข้อจ ากัดและแนวทางอะไรบ้าง” ๓. ก าหนดจุดตรวจสอบ กิจกรรม 
ความสัมพันธ์ และประมาณการเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้ในโครงการพัฒนา (Establish Checkpoints, 
Activities, Relationship, and Time estimates) นั่นก็คือ “โครงการพัฒนาของท่านสามารถจะ
แบ่งซอยออกเป็นสัดส่วนพอที่จะน ามาปฏิบัติได้หรือไม่ ๔. ระบุหมายก าหนดการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามโครงการพัฒนา (Draw a picture of the project Schedule) นั่นก็คือ “ท่านมี
หมายก าหนดการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วหรือยัง” ๕. 
อ านวยการให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และทีมในโครงการพัฒนา ได้ทราบว่าจะต้องท าอะไรบ้าง (Direct 
people in divivally and as a project team) นั่นก็คือ “ท่านทราบถึงภูมิหลัง และความรู้สึกนึก
คิดของผู้ที่จะมาร่วมทีมกับท่านแล้วหรือยัง” ๖. เสริมแรงความผูกพันและความตื่นเต้นของทีม
โครงการพัฒนา (Reinforce the commitment and excitement of the project team) นั่นก็
คือ “ทีมของท่านมีความผูกพันและความปรารถนาจะบริหารโครงการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด”๗. แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาทุกคนได้รับทราบ (Keep 
everyone connected with the project Informed) นั่นก็คือ “ท่านฟังคนอ่ืนมากกว่าพูดเสียเอง
หรือไม่” ๘. สร้างความเห็นพ้องต้องกันเพ่ือจะกระตุ้นสมาชิกของทีมโครงการพัฒนา (Build 
agreements that Vitalize team members) นั่นก็คือ “หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านสามารถ
หาทางขจัดปัดเปุาได้หรือไม่” ๙. ท าให้ตัวท่านเอง และผู้ อ่ืนในทีมโครงการพัฒนามีอ านาจ 
(Empower yourself and others on the project team) นั่นก็คือ “สมาชิกคนอ่ืนๆ ในโครงการ
พัฒนา ยอมท าตามค าขอร้องของท่านด้วยความสมัครใจหรือไม่”๑๐. กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการกล้าเสี่ยง และมีความคิดสร้างสรรค์ (Encourage Risk taking and creativity) นั่นก็คือ 
“ท่านสามารถจะโน้มน้าวสมาชิกให้มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงใด” เป็น
ต้น ทั้งนี้ ติน ปรัชญาพฤทธิ์๕๓ ได้กล่าวย้ าเกี่ยวกับ ๔ ข้อแรกของบัญญัติ ๑๐ ประการนี้ เป็นเรื่องของ
การเตรียมและปรับ (วิเคราะห์) โครงการพัฒนาที่เป็นส่วนของ “GO-CARTS” ส่วน ๖ ข้อหลัง เป็น
เรื่องของการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติที่เป็นส่วนของ “DRIVER” ในขณะเดียวกันนั้น เทย์เลอร์ 
และ วัตลิ่ง ได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาของการบริหารโครงการพัฒนาหรือที่บุคคลทั้ง ๒ เรียกว่า “กฎ

                                                   
  ๕๓เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๕๙. 
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ทอง” (Golden Rules) เช่นเดียวกับ แรนดอล์ฟ และ พอสเนอร์ กฎทองดังกล่าวนี้ ก็มีอยู่ ๑๐ ข้อ
เช่นเดียวกัน คือ ๑. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเปูาหมายของโครงการพัฒนาให้ชัดเจน ๒. ก าหดนความ
ต้องการ (ความจ าเป็น) ของโครงการพัฒนา ๓. หากความต้องการของโครงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป 
จงควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๔. วางแผนให้รอบคอบ ๕. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้
ให้ชัดเจน ๖. ต้องคอยดูแลว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้อง ปราศจากการอุดตัน 
๗. ระบุ และ เน้น เฉพาะรายการที่วิกฤตหรือที่มีความส าคัญมากๆ โปรดด าเนินการตาม “กฎ ๘๐ : 
๒๐”คือร้อยละ ๘๐ ของปัญหาต่างๆ เกิดจากกิจกรรมหรือปัจจัยเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ๘. จง
คัดเลือกผู้ประมูลงานรายย่อยด้วยความระมัดระวัง ๙. จงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนกันในบางรายการท่ีจ าเป็น ๑๐. จงหลีกเลี่ยงการเสี่ยงที่ไม่จ าเป็น๕๔ทั้งนี้ ติน ปรัชญาพฤทธิ์ 
ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่า “กฎทอง” ของ เทย์เลอร์ และ วัตลิ่ง นั้น มีลักษณะใกล้เคียงกับ GO CARTS 
DRIVER ของ แรนดอล์ และ พอสเนอร์ อยู่มากทีเดียว อย่างไรก็ดี ในการบริหารโครงการพัฒนาจริงๆ 
ทั้งในขั้นตอนการเตรียมและปรับ (วิเคราะห์) และการน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัตินั้น อาจจะต้องมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดบางประเด็นของบัญญัติ ๑๐ ประการและกฎทองเหล่านี้ลงบ้างเหมือนกัน 
เพราะสภาพแวลล้อมแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกัน๕๕ ทั้งนี้ การที่จะบริหารโครงการพัฒนาให้บรรลุ
เปูาหมายและประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นจะต้องค านึกถึงปัจจัยหลายประการ เช่น การประชุม 
การท างานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน การตัดสินใจที่ดี การจดบันทึก และการ
เก็บข้อมูล ทั้งนี้ สามารถน ามาแสดงให้ได้ตามแผนภาพที่ ๒.๔ ดังนี้ 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงปัจจัยที่เอ้ือให้บริหารโครงการพัฒนาประสบความส าเร็จ๕๖ 

                                                   
  ๕๔Taylor and Watling, op. cit., pp. 249-257. 
  ๕๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๖๐. 
  ๕๖โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, แนวคิดและหลักการบริหารโครงการ”, ใน เอกสารการสอนรายวิชาการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน หน่วยท่ี ๑, หน้า ๒๑. อ้างใน ติน ปรัชญาพฤทธิ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๑. 

 การประชุม การท างานเป็นกลุม่ 

การเก็บข้อมูล 

การจดบันทึก 

การบริหารโครงการพัฒนา 

การจดบันทึก 

การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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  ทั้งนี้ ยังปัจจัยที่เอ้ือต่อการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติตามทรรศนะของ ฮอนาเดล 
และ เคลาส์ ได้แสดงไว้มีดังนี้ คือ ๑. โครงการพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือไม่ ๒. โครงการ
พัฒนามีการประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี โดยการพิจารณาดูจากความเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นๆ หรือไม่ ๓. โครงการสามารถสร้างองค์การท้องถิ่นที่มีภารกิจที่
แน่นอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ ๔. โครงการพัฒนาเปิดโอกาสให้ชาวพ้ืนเมืองได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมของตนเองหรือไม่  ๕. โครงการพัฒนามีการวางแผน
โครงการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง มีระบบการจัดการที่ดีและสามารถประเมินผลการปฏิบั ติงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาอย่างได้ผลหรือไม่๕๗  
  เพรสแมน และ วิลดัฟสกี้ มีความเห็นว่า การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติจะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าโครงการพัฒนานั้นมีความเรียบง่าย
เพียงใด มีขั้นตอนมากน้อยเพียงใด และมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปูาหมายแค่ไหน โดยเพรสแมนและวิลดัฟสกี้ 
ได้เขียนเงื่อนไขเหล่านี้ออกมาในรูปของสมมติฐานดังนี้ คือ ๑. ยิ่งโครงการพัฒนามีความเรียบง่ายมาก
เพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับการน าไปปฏิบัติมากขึ้นเพียงนั้น ๒. ยิ่งโครงการพัฒนามีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานน้อยลงเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับการน าไปปฏิบัติมากขึ้นเพียงนั้น  ๓. ยิ่งโครงการ
พัฒนามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปูาหมายมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับการน าไปปฏิบัติมากขึ้น    
เพียงนั้น๕๘  
  ดังนั้น จากสมมติฐานทั้ง ๓ ข้อดังกล่าวนี้ ท าให้พบว่า โครงการพัฒนาที่มีความเรียบง่าย
และมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานพอเหมาะพอควรและเป็นโครงการพัฒนาที่มุ่งไปที่กลุ่มเปูาหมายมาก
เพียงใด ก็ยิ่งสามารถช่วยให้เปูาหมายมากขึ้นเพียงนั้นหากน าไปปฏิบัติใช้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ส าหรับ ไนโกร และ ไนโกร ได้เสนอว่า หน่วยราชการอาจจะปรับปรุงการประเมินผลโครงการ
พัฒนาให้ดีขึ้น โดยยึดหลักต่างๆ ดังนี้ คือ ๑. การประเมินผลโครงการพัฒนา จะต้องถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบที่ต่อเนื่องของทุกๆ หน่วยงาน พร้อมกับมีเงินและบุคลากรเพ่ือการนี้อย่างครบครัน ๒. ทุก
หน่วยงานควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการประเมินโครงการพัฒนาอยู่เสมอ อย่างน้อยที่สุดปีละ
หนึ่งครั้ง ๓. ควรมีแผนที่เชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลโครงการพัฒนากับกระบวนการการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณ เพ่ือจะปรับหรือด าเนินการตามโครงการพัฒนาอย่างทันต่อเหตุการณ์  ๔. แม้ว่า
การตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการพัฒนา จะต้องน าเอาปัจจัยทางการเมืองมาพิจารณาด้วยก็
ตาม แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรใช้ข้อมูลจากการประเมินผลโครงการพัฒนามาชั่งดูถึงข้อดีข้อเสียนั้นก่อน 
ก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินการต่อไป ๕. แม้ว่าหน่วยงานจะไม่สามารถทดสอบโครงกาทดลองต่างๆ ได้

                                                   
  ๕๗Honadale and Klauss (eds.), op. cit., pp. 139-142. 
  ๕๘Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, Implementation (Berkeley, Los Angles : 
University of Califonia Press, 1973), p. 147.  
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ทั้งหมดก็ตาม แต่หน่วยงานก็อาจจะต้องท าการทดลองเกี่ยวกับโครงการเหล่านั้นเสียก่อน ก่อนที่จะ
น าไปปฏิบัติจริงๆ ๖. หน่วยงานควรจะท าการประเมินผลโครงการพัฒนาเฉพาะที่สามารถประเมินได้
เท่านั้น ส าหรับกฎเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่า โครงการใดสามารถประเมินได้หรือไม่นั้น อาจจะพิจารณา
ได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น โครงการพัฒนามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา
สามารถวัดได้หรือไม่ ทฤษฎีหรือข้อสมมติทางทฤษฎีที่เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมกับการด าเนินการให้
บรรลุตามเปูาหมายชัดเจนหรือไม่ ผู้บริหารมีข้อจ ากัดมากน้อยเพียงใดที่จะด าเนินการตามผลของการ
ประเมินโครงการพัฒนา มีทางเผื่อเลือกอ่ืนใดอีกหรือไม่ ที่จะปฏิบัติตามผลของการประเมินโครงการ
พัฒนาตามประเด็นต่างๆ ที่ค้นพบ ๗. ฝุายบริหารและฝุายช่วยอ านวยการของแผนงานต่างๆ ควรจะ
เป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานและเกณฑ์การประเมินผลเสียเองมากว่าให้ผู้รับจ้างภายนอก
เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องทั้งสองนี้ ๘. การประเมินผลโครงการพัฒนาควรจะท าแต่เนิ่นๆ ก่อนที่
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ จะเข้ามามีอิทธิพลครอบง าโครงการพัฒนาเหล่านั้น จะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามผลของประเมิน ๙. การประเมินผลควรเป็นกระบวนการของการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนามากกว่าการประเมินผลกระทบ เพราะจะช่วยให้สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ไขปรับปรุง
ให้ดีขึ้นได้ ๑๐. ควรมีการออกแบบ แบบประเมินผลโครงการพัฒนาที่มีพลังมากๆ แทนที่จะใช้แบบ
ประเมินผลเก่าๆ ๑๑. ในการประเมินผลการปรับปรุงโครงการพัฒนานั้น ควรจะให้บุคลากรของ
แผนงานนั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้พวกเขามีความเข้าใจและหันมาสนับสนุนการประเมินผล
โครงการ ๑๒. หลักจากการประเมินผลโครงการพัฒนาเสร็จแล้ว ควรจะมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ เพ่ือที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงแผนงานให้ดีขึ้นต่อไป 
 จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการพัฒนานี้ ท าให้ได้ทราบถึง
ความหมาย เนื้อหา แนวทาง ปัญหา และตัวอย่างของการบริหารโครงการพัฒนานั้นช่วยส่งเสริมให้
เกิดความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการอาศัยแนวคิดของแต่ละท่านผู้รู้ที่ได้กล่าวไว้นั้นเป็นเครื่องช่วย
เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือ วิธีการปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนในการจัดท า
แผนงานหรือการจัดท าโครงการตั้งแต่ระดับบนลงมาระดับล่าง และจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน 
กล่าวคือ ตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับจังหวัด จังหวัดสู่ระดับอ าเภอ อ าเภอสู่ระดับต าบล และระดับต าบลสู่
อ าเภอ ระดับอ าเภอสู่ระดับจังหวัด ระดับจังหวัดสู่ระดับชาติ เป็นต้น ทั้งหมดดังกล่าวมานี้ สามารถ
น ามาสรุปให้เห็นได้ตามตารางท่ี ๒.๕ ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๒.๕ สรุปการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

W.J. Taylor and T.E. Watling, 
(1979),  
pp. 1-12. 

๑. การจัดการเก่ียวกับภารกิจ 
๒. การจัดเตรียมการในเรื่องการจัดการ 
๓. การจัดเตรียมเทคนิคการบริหาร 

โฆสิต ปั้นเปียมรัษฏ์,  
อ้ า ง ใน  ติ น  ป รั ชญ าพฤ ทธิ์ , 
(๒๕๕๕), หน้า ๑๔๐. 

๑. การเตรียมตัวและการลงมือด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
๒. ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
๓. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การมีส่วนร่วม 

ศุภชัย ยาวะประภาษ และ  
ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์,  
อ้างใน ติน ปรัชญาพฤทธิ์, เรื่อง
เดียวกัน,  (๒๕๕๕), หน้า ๑๔๐. 

๑. การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ 
๒. การติดตามประเมินผล 
๓. การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔. โครงการหรือกิจกรรมมีระยะเวลาก าหนดไว้อย่างแน่นอน 

George Honadale and Rudi 
Klauss (eds.)  
(1979), pp. 129-130. 

๑. โครงการทดลอง 
๒. โครงการน าร่อง 
๓. โครงการสาธิต 

Dennis A. Rondenelli,  
(1983), ch. 3. 

๑. การแก้ไขปัญหาตามความส าคัญก่อนและหลัง 
๒. เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นมากที่สุด 
๓. ยืดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

Anne M. Gurnach  
and Sharon S. Harty,  
(1987), p. 367. 

๑. การประเมินผล และ ผลกระทบของ โครงการการพัฒนา 

๒. การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบตัิ 

๓. การเตรยีมและปรับ (วิเคราะห)์ โครงการการพัฒนา 

อมร อนันตชัย,  
อ้างแล้ว, หน้า ๗๘-๘๓. 

๑. คกก.ต าบล รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของพ้ืนที ่
๒. การจัดกลุ่มปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
๓. การพิจารณากรอบนโยบายของต าบล 

Eugene Bardach,  
(1977), passim. 

ตัวแปร (สาเหตุ) 
๑. การสื่อสาร 
๒. ทรัพยากร 
๓. จิตใจ/ทัศนคต ิ
๔. โครงสร้างระบบราชการ 
ตัวแปรตาม (ผล) 
๑. การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ 
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๒.๒  หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา   
 

  ๒.๒.๑  ความหมายของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
 

 พระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ซึ่งมาจากการแต่งตั้งที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นถึงความเหมาะสมตามความรู้ ความประพฤติ 
และ ความสามารถ ของบุคคลดังกล่าวนี้ จึงทรงแต่งตั้งไว้ในต าแหน่งเอตตัคคะ (ความเชี่ยวชาญหรือ
ความช านาญการ) ในด้านต่างๆ เป็นผู้ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตของมวล
มหาชนทุกท้องถิ่น ทั้งนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มีการบริหารการ
พัฒนาเชิงพุทธตามหลักพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงอดีตพระชาติที่พระพุทธองค์ทรง
เป็นมหาบุรุษและในฐานะเป็นผู้น าชาวพุทธได้ทรงกระท ากรรมอันดีหรือทรงประพฤติปฏิบัติบ าเพ็ญ
อยู่เป็นประจ าต่อเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลาย ในชาติก่อนหรือภพก่อนนั้น ซึ่งมีข้อความพระด ารัสที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถึงพวกฤๅษีภายนอก ก็อาจจ าลักษณะมหา
บุรุษ ๓๒ ประการนี้ของมหาบุรุษได้ แต่ฤๅษีเหล่านั้นไม่ทราบว่า‘เพราะมหาบุรุษทรงท ากรรมนี้จึงได้
ลักษณะนี้’” จากพระพุทธด ารัสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ผู้วิจัยจะขอน าเสนอแนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธตามที่มีปรากฏอยู่ในลักขณสูตรว่าด้วยลักษณะของมหาบุรุษ 
๓๒ ประการ โดยจะแบ่งตามลักษณะ ๓๒ ประการ ซึ่งในแต่ละประการนั้น บางประการมีเพียงข้อ
เดียว และบางประการมีถึงหนึ่งสองสามข้อรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งแนวคิดและความหมายของการบริหาร
การพัฒนาเชิงพุทธหรือตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงแนวคิดและ
ความหมายของการบริหารเชิงพุทธเพื่อให้เป็นไปในแนวทางซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ( ๑ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้สมาทานในกุศลธรรม 
  ( ๒ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้สมาทานมั่งคงในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
  ( ๓ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้จ าแนกทาน ให้รู้จักให้ทานการแบ่งปัน 
  ( ๔ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้สมาทานศีล 
  ( ๕ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้รักษาอุโบสถ 
  ( ๖ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้มีความเก้ือกูลในมารดา บิดา สมณะ พราหมณ์ 
  ( ๗ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้มีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล 
  ( ๘ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้มีศึกษากุศลธรรมอันอื่นๆ ยิ่งขึ้นไปอีก 
 ( ๙ ) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้น าความสุขมาให้แก่คนหมู่มากตามหลักพระธรรมวินัย 
 (๑๐) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ปูองกันภัยอันตราย คือ ความหวาดกลัว และ ความ
หวาดสะดุ้ง เป็นต้น แก่กันและกัน 
 (๑๑) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้มีการจัดการรักษาปูองกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรม 
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 (๑๒) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวาร 
 (๑๓) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ การวาง ทัณฑาวุธ และ 
ศัสตราวุธ 
 (๑๔) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้มีความละอาย มีความเอ็นดู 
 (๑๕) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า 
 (๑๖) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม ของที่
ควรชิม น้ าที่ควรดื่มอันประณีตและมีรสอร่อย 
 (๑๗) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้สงเคราะห์ประชาชนด้วยกันด้วยการประพฤติสังคหวัตถุ 
๔ คือ (๑) ทาน (การให้) (๒) เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) (๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) (๔) 
สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ)  
 (๑๘) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วย
ธรรม แนะน าประชาชนทั้งหลาย เป็นผู้น าประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้บูชา
ธรรมเป็นปกติ 
 (๑๙) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้เป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะ วิชา จรณะ หรือกรรม โดย
ประสงค์ว่า ท าอย่างไรชนทั้งหลายนี้พึงรู้ได้เร็ว พึงปฏิบัติได้เร็ว ไม่พึงล าบากนาน 
 (๒๐) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ แล้วซักถามว่า ‘ท่านผู้
เจริญ อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเกี่ยวข้อง อะไรไม่ควร
เกี่ยวข้องอะไรที่ข้าพเจ้าท าอยู่พึงเป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ตลอดกาลนาน หรือว่าอะไรที่ข้าพเจ้า
ท าอยู่พึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขตลอดกาลนาน’ 
 (๒๑) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความแค้นใจ แม้จะถูกว่ากล่าว
อย่างรุนแรงก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่จองล้างจองผลาญ  ไม่ส าแดงความโกรธ ความคิด
ประทุษร้าย และความเสียใจให้ปรากฏ และเป็นผู้ให้เครื่องลาด มีเนื้อดีอ่อนนุ่มและให้ผ้าห่ม ที่เป็นผ้า
โขมพัสตร์เนื้อดี ผ้าฝูายเนื้อดี ผ้าไหมเนื้อดี และผ้ากัมพลเนื้อด ี
 (๒๒) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์เป็นผู้น าพวกญาติ มิตรสหาย ผู้มีใจดี ที่หายไปนาน จาก
กันไปนาน ให้กลับมาพบกัน คือ น ามารดาให้พบกับบุตร น าบุตรให้พบกับมารดา น าบิดาให้พบกับ
บุตร น าบุตรให้พบกับบิดา น าพี่ชายน้องชายให้พบกับพ่ีชายน้องชาย น าพี่ชายน้องชายให้พบกับพ่ีสาว
น้องสาว น าพ่ีสาวน้องสาวให้พบกับพ่ีชายน้องชาย น าพ่ีสาวน้องสาวให้พบกับพ่ีสาวน้องสาว ครั้นท า
ให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชม 
 (๒๓) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้รู้จักตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ ย่อมรู้จักชนที่เท่า
เทียมกัน รู้จักตนเองรู้จักฐานะของบุคคล รู้จักความแตกต่างของบุคคล หยั่งทราบว่าบุคคลนี้ควรกับสิ่ง
นี้บุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้ แล้วท าให้เหมาะกับความแตกต่างในฐานะนั้นๆ ในกาลก่อน 
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 (๒๔) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้เป็นผู้หวังประโยชน์ หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก 
หวังความเกษมจากโยคะแก่คนหมู่มาก ด้วยมนสิการว่า ‘ท าไฉน ชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธา เจริญ
ด้วยศีล เจริญด้วยสุตะ เจริญด้วยพุทธิ เจริญด้วยจาคะ เจริญด้วยธรรม เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วย
ทรัพย์และธัญชาติ เจริญด้วยนาและสวน เจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า เจริญด้วยบุตรและ
ภรรยา เจริญด้วยทาสกรรมกรและคนรับใช้ เจริญด้วยญาติ เจริญด้วยมิตร เจริญด้วยพวกพ้อง’ 
 (๒๕) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยฝุามือ ด้วยก้อน
หิน ด้วยท่อนไม้ หรือด้วยศัสตรา 
 (๒๖) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้เป็นคนไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อน ไม่เมิน มองตรง มองเต็มตา 
และแลดูคนหมู่มากดว้ยดวงตาเปี่ยมด้วยความรัก 
 (๒๗) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้เป็นผู้น าของคนหมู่มากในกุศลธรรม เป็นประมุขของคน
หมู่มากในกายสุจริตในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการจ าแนกทาน  ในการสมาทานศีล ในการรักษา
อุโบสถในความเกื้อกูลมารดา ในความเกื้อกูลบิดา ในความเกื้อกูลสมณะ ในความเกื้อกูลพราหมณ์   
ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และในกุศลธรรมอันยิ่งอ่ืนๆ อีก 
 (๒๘) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือพูดแต่ค าสัตย์ ด ารงความ
สัตย์ มีถ้อยค าเป็นหลัก เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลก 
 (๒๙) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ละเว้นขาดจากค าส่อเสียด คือ ฟังความจากฝุายนี้แล้ว
ไม่ไปบอกฝุายโน้นเพ่ือท าลายฝุายนี้ หรือฟังความจากฝุายโน้นแล้วไม่มาบอกฝุายนี้ เพ่ือท าลายฝุาย
โน้นสมานคนที่แตกกัน ส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ค าที่
สร้างสรรค์ความสามัคคีกัน 
 (๓๐) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ละเว้นขาดจากค าหยาบ คือ พูดแต่ค าที่ไม่มีโทษ ไพเราะ 
น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ 
 (๓๑) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ละเว้นขาดจากค าเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกกาล พูดแต่ค าจริง 
พูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดค าที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่ก าหนด ประกอบด้วย
ประโยชน์ เหมาะแก่เวลา 
 (๓๒) การส่งเสริมเพ่ือนมนุษย์ให้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว ด ารงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ คือ 
เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การโกงด้วยของปลอม การโกงด้วยเครื่องตวงวัด  การรับสินบน การ
ล่อลวง การตลบตะแลง การตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจ า การตีชิงวิ่งราวการปล้น และการขู่
กรรโชก 
  การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น เป็นการบริหารตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ความหมายดังต่อไปนี้ คือ  
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  ๑. การบริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า “รอบ” และ หร 
ธาตุ ในความ “น าไป” ดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร 
แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี, ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปัญหัง ปริหริตุง สมัตโถ” แปลว่า 
“ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี, หลีกหนี, หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารศีล สมาธิ และ
ปัญญา และแนะน าปัญหาไปโดยรอบ หรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป  
  ๒. ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า ADMINISTER และ ADMINSTRATION 
แปลความหมายได้หลายนัย คือ ปกครอง, ด าเนินการ, อ านวยการ, จัดการ, จัดให้, วาง, ส่งเสริม, 
บ ารุง เป็นต้น๕๙   
  การบริหารนั้น เป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยการอาศัยผู้อ่ืน โดยที่ผู้บริหารต้องค าถึงถึง
องค์ประกอบหลายอย่างในการท างาน ซึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานเหล่านี้เรียกเป็นตัวย่อ คือ POSDC        
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การบริหาร (Administration) เป็นค าที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับค าว่า 
การจดัการ (Management) นอกจากสองศัพท์นี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้ว ยังมีศัพท์อ่ืนๆ อีกมาก
ที่น ามาใช้ผสมปนเปกันไป เช่น การบริหารรัฐกิจ สาธารณบริหาร หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งถือว่า เป็นสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร์ กล่าวโดยสรุปการบริหารคือ “เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์” เพราะ
การบริหารสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพ่ิมเติมได้ แต่ในขณะเดียวกันการบริหารงานก็ต้องใช้ความรู้อัน
เป็นระบบที่เชื่อถือได้ร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุผล คือ “ได้ทั้งงานและได้ทั้ง
น้ าใจจากผู้ร่วมงาน”หลักการบริหารที่มักจะน ามาใช้ในการบริหารงานนั้นมักจะน าแนวคิดหรือทฤษฎี
ของต่างประเทศมาใช้เป็นส่วนใหญ่ดังที่  กูลิค และ เออร์วิค (Gulick and Urwick) จาก 
Management Theory and Practice ของ เดล (Dale) ได้กล่าวไว้ถึงการบริหารงานให้เพ่ือประสบ
ผลส าเร็จ ผู้บริหารนั้นควรใช้กระบวนการบริหารงาน (Process of Management) ๗ ประการ 
(POSDCoRB) อันประกอบด้วย ๑. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดล าดับกิจกรรมที่จะต้อง
กระท าเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการขององค์การ หรือหน่วยงาน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้า
ถึงความยุ่งยากหรืออุปสรรคที่พึงจะมี หรือการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้การก าหนดให้มีแผนงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ปัญญาของ
มนุษย์และใช้ความเพียรพยายามที่จะน าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์การ
วางแผนที่ดี ย่อมท าให้ประสบผลส าเร็จถึงครึ่งหนึ่งแล้วดังคัมภีร์ยุทธศาสตร์ของซุนวูที่ว่า “รู้เขา รู้เรา 
รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เป็นการกล่าวให้เห็นถึงความส าคัญในการวางแผนที่ดีของแม่ทัพหรือ

                                                   
  ๕๙สิรภพ เหล่าลาภะ, ครองแผ่นดินโดยธรรม, พุทธศาสตร์การเมือง BUDDHOLOGY OF 
POLITCS, พระพุทธศาสนา : อริยมรรคของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 
๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
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ผู้บริหาร ย่อมท าให้รบชนะศัตรู อย่างไรก็ตาม การวางแผนงานที่ดีต้องอาศัยข้อเท็จจริงทางสถิติข้อมูล
ต่างๆ ทั้งอดีตและปัจจุบันน ามาร่วมพิจารณาประกอบการวางแผน ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือนการ
ท านายอนาคต จึงเป็นไปตามหลักจักขุมาของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ ๒. การจัดองค์การ (Organizing) 
คือ การก าหนดต าแหน่งสายการบังคับบัญชาในองค์การ มีต าแหน่งอะไรบ้าง แต่ละต าแหน่งมีอ านาจ
หน้าที่อย่างไร ใครสั่งการใคร ซึ่งเป็นไปตามสายงาน ๓. การจัดอัตราก าลัง (Staffing) หมายถึง การ
สรรหาบุคคลเข้าท างานในองค์การตามต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักการใช้คนให้เหมาะกับ
งาน (Put the right man on the right job) เพ่ือให้ทุกคนท างานตามความสามารถและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งคล้ายคลึงกับสัปปุริสธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า คนมีหลายประเภทมี
จริตแตกต่างกัน ต้องใช้คนให้เหมาะกับจริตของแต่ละคน (จริต คือ นิสัย) ๔. การอ านวยการ 
(Directing) หมายถึง การก ากับดูแล การสั่งการ และการมอบหมายงานให้แต่ละฝุายหรือแต่ละงานได้
น าไปปฏิบัติตามแผนหรือเปูาหมายที่วางไว้ ๕. การประสานงาน (Co-ordinating) เป็นการติดตาม
ฝุายหรืองานต่างๆ ว่าได้ด าเนินการถึงไหน มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ร่วมงานละ
ทิ้งงานหรือทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามหลักอปริหานิธรรมโดยผู้บริหารต้องหมั่นประชุมผู้ร่วมงาน ๖. 
การรายงาน (Reporting) เป็นการรายงานผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการควบคุมการท างานอย่างมีหลักฐาน (การรายงาน) เพ่ือ
การปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักอปริหานิยธรรมเช่นกัน ๗. การงบประมาณ 
(Budgeting) เป็นการจัดท ารายงานการใช้เงินในการบริหารงานต่างๆ และรายงานเงินที่คงเหลือ เพ่ือ
การวางแผนทางการเงิน (Fiscal Planning) และการควบคุมการใช้เงิน ซึ่งเป็นไปตามหลักจักขุมาและ
หลักวิธูโรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นกัน๖๐ และการบริหารนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ๑. การวางแผน 
(Planning) เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ส าเร็จผู้บริหารที่ดี ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การ ๒. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์การ  มีการแบ่งงานกันท าและกระจาย
อ านาจ ๓. งานบุคลากร (Staffing) เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน ๔. การอ านวยการ (Directing) เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผน
และผู้บริหารจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและจะต้องมีภาวะผู้น า ๕. การก ากับดูแล (Controlling) เป็น
การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์การ รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์การ๖๑ 
ทั้งนี้ แนวความคิดนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารเรื่อง “POCCC” ได้แก่ การวางแผน 

                                                   
  ๖๐พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๕๘. 
  ๖๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓ - ๕. 
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(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน 
(Co-ordinating) และการควบคุม (Controlling) อันเป็นนโยบายเพ่ือประกอบใช้ในการบริหารงาน 
๑๔ ข้อ อันประกอบไปด้วย ๑. หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Authority and 
responsibility) ๒. หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) ๓. หลักของ
การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) ๔. หลักของการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar chain) 
๕. หลักของการแบ่งงานกันท า (Division of work or specialization) ๖. หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
(Discipline) ๗ . หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม 
(Subordination of individual to general interest) ๘. หลักของการให้ประโยชน์ตอบแทน 
(Remuneration) ๙. หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) ๑๐. หลักของความมี
ระเบียบเรียบร้อย (Order) ๑๑. หลักของความเสมอภาค (Equity) ๑๒. หลักของการมีเสถียรภาพ
ของการว่าจ้างท างาน (Stability of tenure) ๑๓. หลักของความคิดริเริ่ม (Initiative) ๑๔. หลักของ
ความสามัคคี (Esprit de corps)๖๒ เป็นต้น ทั้งนี้ จากแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนาเชิงพุทธดังกล่าวนี้ ท าให้เห็นว่า การบริหารการพัฒนานั้น เป็นการบริหารงานที่ต้องอาศัย
ศาสตร์และศิลปะแห่งการท างานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์โดยการประสานความร่วมกัน
จากบุคคลทุกฝุายและมีกระบวนการท างานงานอย่างเป็นระบบครบองค์ประกอบ ทั้งนี้ ในการบริหาร
การพัฒนาเชิงพุทธนั้น องค์กรจึงต้องมีผู้น าหรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
รอบคอบต่อการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และเป็นที่น่าเชื่อถือและเชื่อม่ันให้กับบุคลากรในองค์กรและเป็นผู้ที่
มีระเบียบวินัยอันดีมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อองค์กรของตนรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่อยู่ภายในองค์กร 
ตลอดการมีมนุษยสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานกับบุคคลจากองค์กรภายนอกที่เข้าร่วมมือในการ
บริหารการพัฒนาองค์กรของตนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถน ามาสรุปให้ได้เห็นตามตารางที่ ๒.๖ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
  ๖๒สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๗ - ๔๘. 



๕๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปแนวคิดและความหมายเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพุทธเจ้า, 
พระไตรปิฎก 
 
 

กระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ (POSDCoRB) คือ  
๑. การบริหารเชิงพุทธเพื่อพัฒนากาย วาจา ใจ 
๒. การบริหารด้วยหลักสุตมยปัญญา 
๓. การบริหารด้วยหลักจิตตามยปัญญา 
๔. การบริหารด้วยหลักภาวนามยปัญญา 
๕. การก าหนดนโยบาย การวางแผน จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
๖. การบริหารการพัฒนาตามหลักมรรคมีองค์ ๘ ประการ 
๗. การใช้รูแบบพัฒนาตามแนวอนุปุพพิกถา 
๘. การแสดงแนวทางตามหลักลักขณสูตร 
๙. การบริหารตามวงจรแห่งพุทธกิจ ๕ 
๑๐. การบริหารตามหลักอริยสัจสี่ 
๑๑. การบริหารตามหลักปธาน ๔ หรือสัมมัปปธาน ๔ 

สิรภพ เหล่าลาภะ,  
(๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 

๑. การบริหารด้วยศีล สมาธิ และปัญญา เพ่ือก าจัดปัญหา 
๒. การบริหารด้วยการปกครอง, ด าเนินการ, อ านวยการ, 
๓. การจัดการ, จัดให้, วาง, ส่งเสริม, บ ารุง 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๑),  
หน้า ๕๘. 

กระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ (POSDCoRB) คือ  
๑. การวางแผน  (Planning)  
๒. การจัดองค์การ (Organizing)  
๓. การจัดอัตราก าลัง (Staffing)  
๔. การอ านวยการ (Directing)  
๕. การประสานงาน (Co-ordinating)  
๖. การรายงาน (Reporting)  
๗. การงบประมาณ (Budgeting)  

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๙), หน้า ๓ - ๕. 

การบริหารนั้น จะต้องประกอบไปด้วย  
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การจัดองค์การ (Organizing)  
๓. งานบุคลากร (Staffing)  
๔. การอ านวยการ (Directing)  
๕. การก ากับดูแล (Controlling) 



๕๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปแนวคิดและความหมายเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ (ต่อ) 

นักวิชาการ หรือ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ,  
(๒๕๕๕),  
หน้า ๔๗ - ๔๘. 

นโยบายการบริหาร เรื่อง  POCCC   
ได้แก่  
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การจัดองค์การ (Organizing)  
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)  
๔. การประสานงาน (Co-ordinating)  
๕. การควบคุม (Controlling)  
อันเป็นนโยบายเพ่ือประกอบใช้ในการบริหารองค์กร ๑๔ ข้อ 

ได้แก่  
( ๑ ) หลักเก่ียวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
       (Authority and responsibility)  
( ๒ ) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  
       (Unity of command)  
( ๓ ) หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction)  
( ๔ ) หลักของการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar chain)  
( ๕ ) หลักของการแบ่งงานกันท า  
       (Division of work or specialization)  
( ๖ ) หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline)  
( ๗ ) หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจาก 
       ประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of individual to  
       general interest)  
( ๘ ) หลักของการให้ประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)  
( ๙ ) หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) 
(๑๐) หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย (Order)  
(๑๑) หลักของความเสมอภาค (Equity)  
(๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน  
       (Stability of tenure) 
(๑๓) หลักของความคิดริเริ่ม (Initiative)  
(๑๔) หลักของความสามัคคี (Esprit de corps) 



๖๐ 
 

 ๒.๒.๒  หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
 

 หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาตามที่มีปรากฏอยู่ในลักขณะสูตรนั้น มีจ านวน
มากมาย ในที่นี้ ผู้วิจัย จึงขอน าเสนอเฉพาะหลักพุทธธรรมบางส่วนเท่านั้น เพ่ือน ามาเป็นหลักการ
ส าหรับประยุกต์ใช้ในการบริการการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคามนั้น ประกอบด้วยหลักพละ ๕ ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
            ๒.๒.๒.๑  พละ ๕ ประการ 
            ในวิตถตสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้
ตรัสเกี่ยวกับเรื่อง “วิตถตสูตร ว่าด้วยพละโดยพิสดาร๖๓” โดยในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ทรง
เรียกชื่อว่า “พละ ๕” กล่าวคือ ก าลัง ๕ เพ่ือใช้ในการบริหารการพัฒนาองค์กรว่า  
               ๑. สัทธาพละ ก าลังของความเชื่อมั่น 
               ๒. วิริยพละ  ก าลังของความขยันหมั่นเพียร 
               ๓. สติพละ  ก าลังของความระลึกรู้อยู่บ่อยๆ 
               ๔. สมาธิพละ ก าลังของความตั้งใจจริง 
               ๕. ปัญญาพละ ก าลังของความรอบรู้อย่างชัดเจน 
            พระนาคเสนะ๖๔ ได้กล่าวแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัทธา (ความเชื่อ) วิริยะ (ความ
เพียร) สติ (ความระลึก) สมาธิ (ความตั้งมั่นแห่งใจ) และปัญญา (ความรอบรู้) ตามพระพุทธฎีกา
สมเด็จพระทศพลญาณกับสมเด็จพระเจ้ามิลินท์ไว้ตามล าดับวิสัชนาว่า  
            พระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้เกี่ยวกับ “สทฺธา : ศรัทธา” (สทฺธาย ตรติ โอฆ  อปฺปมา
เทน อณฺณว  วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ปญฺญาย ปริสุชฺฌตีติ) ซึ่งแปลว่า พระโยคาวจรจะข้ามโอฆะทั้ง ๔ ไป
พ้นด้วยสัมปักขันทลักขณสัทธา จะข้ามไปให้พ้นมหาสมุทรสงสารได้ด้วยไม่ประมาทลืมตน จะข้ามไป
ให้พ้นจากกองทุกข์นี้ด้วยมีวิริยะความเพียร จะบริสุทธิ์สิ้นกิเลสตัณหา “ปญฺญาย” ด้วยเฉทลักขณ
ปัญญาอันตัดกิเลส และมิให้บาปธรรมอันข้องขัดเหลือเศษอยู่ในสันดานของตนนั้นได้ 
            พละ ๕ ประการ๖๕ธรรมอันเป็นก าลั งหรือพลั ง  มีอยู่  ๕ ประการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 
               ๑. สัทธา  ความเชื่อ 
               ๒. วิริยะ  ความเพียร 
                                                   
  ๖๓ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘.   
  ๖๔ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จ าหน่าย, มิลินทปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๙), หน้า ๗๓, ๗๔, ๗๗, ๗๙, ๘๐.  
  ๖๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโย), พจนากรุมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม : Dictionary of 
BUDDHISH, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๘-๑๙๙. 



๖๑ 
 

               ๓. สติ  ความระลึกได้ 
               ๔. สมาธิ  ความตั้งจิตมั่น 
               ๕. ปัญญา  ความรู้ทั่วชัด 
            ธรรม ๕ ประการนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อินทรีย์ ๕ ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของ
ตน” ที่เรียกว่า “อินทรีย์” เพราะความหมายว่า “เป็นใหญ่ในการกระท าหน้าที่แต่ละอย่างๆ ของตน” 
คือ เป็นเจ้าการในการครอบง าเสียซึ่งความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท ความฟูุงซ่าน 
และความหลง ตามล าดับ ที่เรียกว่า “พละ” เพราะความหมายว่า “เป็นพลัง” ท าให้เกิดความมั่นคง
ซึ่งความไร้ศรัทธาเป็นต้น แต่ละอย่าง จะเข้าครอบง าไม่ได้ และพละหมวดนี้ เป็นหลักปฏิบัติทางจิตใจ
ให้ถึงความหลุดพ้นโดยตรง 
            ทั้งนี้ ในหลักของ “สัทธาพละ” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ก าลัง หรือ พลัง ของ
ความศรัทธา หรือ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล - faith; belief; confidence”นั้น ยัง
ประกอบด้วย ๔ ประการ คือ   
              ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่า
เมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุ
ปัจจัยก่อให้เกดิผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้
ด้วยการกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น - belief in Karma; confidence in 
accordance with the law of action) 
               ๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ 
เชื่อว่ากรรมท่ีท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว - belief 
in the consequences of actions) 
               ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตน, เชื่อว่าแต่ละคนเป็น
เจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน - belief in the individual 
ownership of action) 
               ๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า , มั่นใจในองค์พระ
ตถาคต ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี 
ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรม
สูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง - confidence in the 
Enlightenment of the Buddha) ๖๖ 
  ทั้งนี้ ศรัทธาทั้ง ๔ ประการดังกล่าวนี้ มีมาในบาลีเฉพาะข้อที่ ๔ อย่างเดียว 
                                                   
  ๖๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม Dictionary of 
Buddhism, หน้า ๑๖๔-๑๖๕. 



๖๒ 
 

  พระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้เกี่ยวกับ “วิริย  : ความเพียรพัฒนา” (วิริยพโล ภิกฺขเว อริยสาวโก 
อกุสล  ปชหติ กุสล  ภาเวติ สาวชฺช  ปชหติ อนาวชฺช  ภาเวติ สทฺธมฺมา น ปริหายนฺตีติ) ซึ่งแปลว่า พระ
อริยสาวก ย่อมฝักใฝุในวิริยะพละมีความเพียรพัฒนาเป็นก าลัง ยังอกุศล (ความชั่ว) ให้สูญสิ้นไป แล้ว
ให้กุศล (ความดี) เจริญพัฒนา ละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นโทษ ท าแต่สิ่งที่หาโทษมิได้นั้น “น ปริหายนฺติ” มิให้
สูญสลายไปจากพระสัทธรรม 
  นัยเดียวกัน ตรัสว่า  

     "ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีอยู่ อารัมภธาตุ (ธาตุคือความคิดริเริ่ม) นิกกม
ธาตุ (ธาตุคือความลงมือท า) ปรักกมธาตุ (ธาตุคือความบากบั่นไม่
ท้อถอย) การท าโยนิโสนมนสิการ ให้มากในธาตุเหล่านั้น นี้เป็นอาหาร
เพ่ือความเกิดขึ้นแห่งวิริยสัม โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดบ้าง เพ่ือภิยโยภาพ
ไพบูลย์เจริญเต็มท่ีแห่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วบ้าง” ดังนี้ 

            ทั้งนี้ ในหลักของ “วิริยพละ” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ก าลัง หรือ พลัง ของ
ความเพียรนั้น ยังประกอบด้วยปธาน กล่าวคือ ความเพียร ๔ ประการ คือ 
               ๑. สังวรปธาน ความเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น คือ เพียรระวังยับยั้งบาป
อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น 
               ๒. ปหานปธาน ความเพียรละหรือเพียรก าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่
เกิดข้ึนแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
               ๓. ภาวนาปธาน ความเพียรเจริญหรือเพียรก่อให้มีเกิด คือ เพียรท ากุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมีขึ้น 
               ๔. อนุรักขนาปธาน ความเพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
ให้ตั้งมั่น และให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงความไพบูลย์   
  พระพุทธฎีกาท่ีตรัสไว้เกี่ยวกับ “สติ : ความระลึกรู”้ (สติ จ โข อห  ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก  วทา
มิ) ซึ่งแปลว่า “ภิกษุ (ผู้เห็นภัย) ทั้งหลาย พระตถาคตนี้สรรเสริญว่า สติ (ความระลึกรู้) ให้ส าเร็จ
ประโยชน์ทุกอย่าง และน าออกเสียซึ่งโทษทั้งปวง” 
  [สติเป็นสพฺพตฺถิกา] 
  ส่วน สติ นั้น มีก าลังในที่ทั้งปวงย่อมควร เพราะสติรักษาจิตไว้แต่ความตกไปในอุทธัจจะ 
เพราะอ านาจแห่งสัทธาวิริยะ และปัญญาอันเป็นฝักฝุายอุทธัจจะ และรักษาจิตไว้แต่ความตกไปใน
โกสัชชะเพราะสมาธิอันเป็นฝักฝุายโกสัชชะเพราะเหตุนั้น สตินั้นจึงจ าปรารถนาในที่ทั้งปวง ดุจเกลือ
สะตุเป็นสิ่งพึงปรารถนาในกับข้าวทั้งปวง และดุจสรรพากรรมิกอ ามาตย์ ( ผู้รอบรู้ในการงานทั้งปวง ) 
เป็นผู้พึงปรารถนาในสรรพราชกิจ ฉะนั้น เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า " ก็แลสติ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
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      “เป็นคุณชาติจ าปรารถนาในที่ท้ังปวง เพราะเหตุไร เพราะจิตมีสติเป็น
ที่อาศัยไป และสติมีการรักษาเอาไว้ได้เป็นเครื่องปรากฏ การยกและข่มจิต 
เว้นสติเสีย หามีได้ไม”่ 

  พระพุทธฎีกาท่ีตรัสไว้เกี่ยวกับ “สมาธิ : ความตั้งมั่นแห่งใจ” (สมาธิ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาธิ 
โก ภิกฺขุ ยถาภูต  ปชานาตีติ) ซึ่งแปลว่า “ภิกษุ (ผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร) ท่านทั้งหลายจงพากันฝักฝุาย
พัฒนาตนเถิด ซึ่งสมาธิอันประเสริฐ ภิกษุรูปใดได้พัฒนาสมาธิอันเลิศนี้จะดีหนักหนาจะตรัสรู้มรรค
และผลและไตรวิชชาสมาบัติ “ยถาภูต ” อย่างเที่ยงแท้ ดังนี้” 
 พระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้เกี่ยวกับ “ปัญญา : ความรอบรู้” เปรียบประดุจบุรุษผู้หนึ่งนั้น จุด
ประทีปคันและเทียนส่องเข้าไปในห้องเรือนอันมืดมนอนธกาล ก็ชัชวาลสว่างกระจ่างแจ้งแลเห็นรูป
ต่างๆ เป็นว่าถ้วยโถโอจานพานภาชนะอันตั้งเรียงเคียงกัน ฉันใด โอภาสลักขณปัญญานี้ไซร์ เมื่อจะ
บังเกิดในสันดานท่านผู้เป็นพระโยคาวจรนั้น ก็ก าจัดเสียซึ่งความมืดคืออวิชชา (ความไม่รู้จริง) อันบัง
ปัญญามิให้รู้ธรรม ยังวิชโชภาสอันสุกใสไพโรจน์คือวิชชา (ความรู้จริง) อันจะรู้ไปในธรรมนั้นๆ ให้สว่าง
กระจ่างแจ้ง ยังญาณาโลกให้สว่างไสว ก็เห็นแจ้งในพระอริยสัจทั้ง ๔ ทีนั้นพระโยคาวจรก็จะเห็นเป็น
พระไตรลักษณญาณว่า “อนิจฺจนฺติ วา : เป็นความไม่เที่ยง” “ทุกฺขนฺติ วา : เป็นความทุกข์บ้าง” และ
“อนตฺตาติ วา : เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน” อย่างนี้แหละชื่อว่า “โอภาสลักขณปัญญา” 
  ทั้งนี้ พระพรหมโมลี ยังได้กล่าวว่า สตินั้น เป็นสิ่งที่ต้องก าหนดอย่างขะมักเขม้นทุกเวลา  
 จากความหมายของหลักพละ ๕ ตามแนวทางที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า 
หลักพละ ๕ นั้น เป็นหลักการส าหรับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ ซึ่งทั้งหมดนี้ เมื่อบุคคลประพฤติ
ปฏิบัติได้ ย่อมเป็นการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธที่ประชาชนยกย่อง และในขณะเดียวกันนั้น ยังเป็น
หลักการส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพที่มั่นคงและก้าวหน้าควบคู่ไปกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพทั่วไป ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ เป็นต้นดังกล่าวมานี้ 
       พละ ๕ ธรรมอันเป็นก าลัง ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
       ๑. สัทธาพละ  ความเชื่อ   : confidence 
       ๒. วิริยพละ  ความเพียร   : energy ; effort 
        ๓. สติพละ  ความระลึกได้  : mindfulness 
        ๔. สมาธิพละ  ความตั้งจิตมั่น  : concentration 
        ๕. ปัญญาพละ  ความรู้ทั่วชัด  : wisdom ; understanding 
        ธรรม ๕ อย่างนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อินทรีย์ ๕ (ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน : 
controlling faculty) ที่เรียกว่า “อินทรีย์” เพราะความหมายว่า เป็นใหญ่ในการกระท าหน้าที่แต่ละ
อย่างๆ ของตน คือ เป็นเจ้าการ ในการครอบง าเสียซึ่งความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท 
ความฟูุงซ่าน และความหลงตามล าดับ ที่เรียกว่า พละ เพราะความหมายว่า เป็นพลังท าให้เกิดความ
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มั่นคง ซึ่งความไร้ศรัทธาเป็นต้น แต่ละอย่าง จะเข้าครอบง าไม่ได้ พละหมวดนี้เป็นหลักปฏิบัติทาง
จิตใจ ให้ถึงความหลุดพ้นโดยตรง๖๗ 
 จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการใช้ในการบริหารการพัฒนาเชิง
พุทธในครั้งนี้ ท าให้ทราบได้ว่า การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธหรือตามแนวของพระพุทธเจ้านั้น มี
หลักการคือหลักพละ ๕ ประการ ทั้งนี้ ยังพบว่า มีผลงานของนักวิชาการหลายท่านที่ได้แสดงหลักการ
บริหารการพัฒนาตามหลักพละ ๕ ประการไว้เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในหลักการดังกล่าวมา
ข้างต้นนั้นด้วย หลักพละ ๕ ประการนั้น สามารถน ามาแสดงให้ไดเ้ห็นตามตารางที่ ๒.๗ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปหลักพละ ๕ ประการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 
อง.ฺปญฺจก. (ไทย)  
๒๒/๑๔/๑๗-๑๘.   

พละ ๕ คือ 
๑. สัทธาพละ   ก าลังของความเชื่อมั่น 
๒. วิริยพละ    ก าลังของความขยันหมั่นเพียร 
๓. สติพละ    ก าลังของความระลึกรู้อยู่บ่อยๆ 
๔. สมาธิพละ   ก าลังของความตั้งใจจริง 
๕. ปัญญาพละ ก าลังของความรอบรู้อย่างชัดเจน 

ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 
(๒๕๔๙),  
หน้า ๗๓, ๗๔, ๗๗, ๗๙, ๘๐. 

๑. การบริหารความเชื่อ 
๒. การบริหารความเพียร 
๓. การบริหารความระลึกรู้ 
๔. การบริหารความตั้งจิตมั่น 
๕. การบริหารความรอบรู้ 

พระธรรมปิฎก, 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๙๘-๑๙๙) 

๑. สัทธา      ความเชื่อ  
๒. วิริยะ      ความเพียร  
๓. สติ      ความระลึกได้  
๔. สมาธิ      ความตั้งจิตมั่น  
๕. ปัญญา      ความรู้ทั่วชัด 

 
 
 

                                                   
  ๖๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , [ออนไลน], 
http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%BE%C5%D0&original=1 (17 ตุลาคม 2558). 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%BE%C5%D0&original=1
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๒.๓  องค์การบริหารส่วนต าบล : พื้นที่การวิจัย 
 

  ๒.๓.๑  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๖๘ ระบุไว้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีพ้ืนที่เท่ากับต าบลแต่ละต าบล โดยเป็นพ้ืนที่มี
ความเจริญน้อย 
  สาระส าคัญของกฎหมาย 
  ๑. การจัดตั้ง : ต าบลใดหากมีรายได้ติดต่อกัน ๓ ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท มี
สิทธิจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยให้ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกขา๖๙ 
  ๒. โครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างของ อบต. แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ฝุาย
บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และ ๒) ฝุายนิติบัญญัติ ได้แก่ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละแห่งจะมีจ านวนไม่เท่ากัน๗๐ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนหมู่บ้านของต าบล อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวน ๘ หมู่บ้าน 
จะสามารถมีสมาชิก อบต. ได้จ านวน ๑๖ คน เพราะใน ๑ หมู่บ้าน จะมีสมาชิก อบต. ได้จ านวน ๒ 
คน ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที ่๒.๘ ดังนี้ 

จ านวนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก อบต. (คน) 

อบต. ใด มี ๑ หมู่บ้าน มีสมาชิก อบต. ได้ ๖ คน 
อบต. ใด มี ๒ หมูบ้าน มีสมาชิก อบต. ได้หมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๖ คน 

อบต. ใด มีหมู่บ้านมากกว่า ๒ หมู่บ้านขึ้นไป มีสมาชิก อบต. ได้หมู่บ้านละ ๒ คน 

                                                   
  ๖๘พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖, http://law.longdo.com/law/619/rev1588, สืบค้น ณ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๖๙พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๔๐. 
  ๗๐พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๔๕. 

http://law.longdo.com/law/619/rev1588,%20สืบค้น


๖๖ 
 

 ๓. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หน้าที่ที่ต้องท า๗๑หรือ หน้าที่ที่
กฎหมายบังคับให้ท า๗๒ 
  ก. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  ข. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
  ค. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  ง. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  จ. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ฉ. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  ช. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ซ. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  ฌ. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร 
  หน้าที่อ่ืนอาจท าได้๗๓ หรือ หน้าที่ท่ีไม่บังคับให้ท า๗๔ แต่สามารถท าได้ 
  ก. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  ข. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  ค. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  ง. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
  จ. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  ฉ. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  ช. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  ซ. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  ฌ. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ญ. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม   
  ฎ. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์  

                                                   
  ๗๑พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๖๗. 
  ๗๒อุดม เชยกีวงศ์, คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์กรุง
ธนพัฒนา จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
  ๗๓พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๖๘. 
  ๗๔อุดม เชยกีวงศ์, คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร, หน้า ๓. 



๖๗ 
 

  ฏ. การท่องเที่ยว   
  ฐ. การผังเมือง๗๕ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะจากสภาต าบล 
ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสิ้น 
๕,๓๓๔ แห่ง 
  ๑.  รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมู่บ้านละสามคน 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๒.  การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.๕๘) ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
 ๓.  อ านาจหน้าที่ ของ อบต. 
  อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
       ๑) พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) 

                                                   
  ๗๕รศ.วุฒิสาร ตันไชย, ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น, เอกสารต าราหลัก ประกอบการเรียนการ
สอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิชา ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 
(Strategies of Local Government), หน้า ๑๓๔-๑๓๗. 



๖๘ 
 

       ๒) มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา ๖๗ ดังนี้ 
             ( ๑ ) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
            ( ๒ ) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
            ( ๓ ) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
            ( ๔ ) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            ( ๕ ) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
            ( ๖ ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
            ( ๗ ) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ( ๘ ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
            ( ๙ ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
       ๓) มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้ 
            ( ๑ ) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
            ( ๒ ) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
            ( ๓ ) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
            ( ๔ ) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 
            ( ๕ ) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
            ( ๖ ) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   
            ( ๗ ) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
            ( ๘ ) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
            ( ๙ ) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
            (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
            (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
            (๑๒) การท่องเที่ยว 
            (๑๓) การผังเมือง 
 ๔.  อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้ 



๖๙ 
 

  ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ๒. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  ๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  ๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  ๕. การสาธารณูปการ 
  ๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  ๗. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๙. การจัดการศึกษา 
  ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑๑. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  ๑๓. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ๑๔. การส่งเสริมกีฬา 
  ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  ๑๘. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
  ๒๐. การจัดให้มี และ ควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
  ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอื่นๆ 
  ๒๔ .  ก า ร จั ด ก า ร  ก า รบ า รุ ง รั กษ า  แล ะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ จ า กปุ า ไ ม้  ที่ ดิ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒๕. การผังเมือง 
  ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  ๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  ๒๘. การควบคุมอาคาร 
  ๒๙. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



๗๐ 
 

  ๒๘. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  ๒๙. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
  ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๓๑. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
  ๕.  โครงสร้างองค์กร ของ อบต. 
  อบต .  มีสภาต าบลอยู่ ในระดับสู งสุ ด  เป็ นผู้ ก าหน ดนโยบายและก ากับดูแล
กรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ     มีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัด
และรองปลัด อบต.  เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่
จ าเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต. แต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบอยู่ เช่น ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา ส่วนการโยธา๗๖ ซึ่ง
สามารถแสดงให้เห็นได้ตามแผนภาพที่ ๒.๕ ดังนี้ 

 
  แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                   
  ๗๖วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, องค์การบริหารส่วนต าบล, (ออนไลน์), สืบค้น ณ วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 



๗๑ 
 

 ๒.๓.๒  พื้นที่การวิจัย 
  การศึกษาวิจัยนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่การวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ๑ แห่ง (๒) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๑ แห่ง 
และ(๓) เทศบาลนาดูน ๑ แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้๗๗ 
             ๒.๓.๒.๑  ส านักงานส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม ๑ แห่ง ซึ่งมีการบริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ คือ 
  ๑. วิสัยทัศน์ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
 

   ส่งเสริม พัฒนาองค์กร และท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

   ๒. พันธกิจส านักงานส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
 

   ๑) พัฒนาส่งเสริม สนง.ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
   ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายรัฐ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วน
ร่วมของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี สนง. เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ประสานการปฏิบัติงานระหว่าง อปท.และส่วนราชการอ่ืน 
   ๔) พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร สนง.ให้มีความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๕) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ สนง.และระบบการติดตาม
ประเมินผลการบริการสาธารณะของ อปท.ให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
   ๖) ส่งเสริมให้บุคลากร สนง. และ อปท. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่าง อปท.โดยมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัด 
   ๗) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
อปท.ให้สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ๘) ส่งเสริมให้ อปท.สร้างระบบชุมชน ให้ประชาชนชนสามารถบริหารการ
จัดการและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                                                   
  ๗๗http://www.mklocal.go.th/frontpage, สืบค้น ณ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

http://www.mklocal.go.th/frontpage


๗๒ 
 

   ๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้กรอบความคิดการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในบริบทการบริหาร
ราชการรวมทั้งสังคมรอบตัวและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย( Stakeholders ) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้น าปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาประกอบกับอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด และเปูาหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น สมกับเจตนารมณ์ของการจัดให้
มีการปกครองท้องถิ่น และรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นซึ่งจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตจึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางท่ี ประกอบด้วยเครื่องมือและวิธีการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์  
   ทั้งนี้  ส าหรับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของจังหวัด
มหาสารคามนั้น ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 
   ๑) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
   ๒) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
   ๓) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม  
   ๔) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของ
ประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ จะเป็นยุทธศาสตร์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้อง
ถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 
   ๔. โครงสร้างส่วนราชการ 
  อ านาจหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 

   ก) ด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด  
   ข) ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอและส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกิ่งอ าเภอ  
   ค) อ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   ๕. งานบริหารทั่วไป  
  ๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของส านักงาน ประกอบด้วยงาน
ธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์  การจัดเวรดูแลสถานที่ท างาน งาน



๗๓ 
 

เลขานุการหัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มงานใด  
   ๒) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างส านักงานส่งเสริมการ
ปกครอ งท้ อ ง ถิ่ น จั ง หวั ดก า ร ขออนุญาตล า ในกรณี ต่ า งๆ  ก า ร เ สนอขอพระร าชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบ าเหน็จบ านาญ และการอนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ 
ยกเว้นการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
   ๖. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้  
   ๑) การด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เช่น การตรวจสอบ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒) การจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๓) การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด  รวมทั้งการประสานงานกับ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)  
   ๔) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด  
(ก.จังหวัด)  
   ๕) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จังหวัด (ก.จังหวัด) การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  
   ๖) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น  
   ๗) ให้ค าปรึกษาแนะน าทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



๗๔ 
 

  ๗. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
  ๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธ
นานุบาล การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ยกเว้นการด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล) การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น การออกบัตร
ประจ าตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการลาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น  
   ๒) การพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาระยะปานกลาง (๓ 
ปี) และแผนพัฒนาประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูลและให้
ค าปรึกษาแนะน าในด้านการวางแผนพัฒนาการประสานแผนพัฒนาและการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๓) การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น 
ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) ด าเนินการประสานและให้การสนับสนุนการถ่ายโอนกิจกรรมบริหาร 
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
   ๕) การประสานงานโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการด้านเงินกู้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย การ
จัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดสรรภาษีและรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๖) ประสานการด าเนินการและจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
ของส านักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดและส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ  เพ่ือก าหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๗) ให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานในการเร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การด าเนินภารกิจตามแผนงาน/โครงการหรือภารกิจใดๆ ที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอ าเภอ เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนและหาข้อสรุปเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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   ๘) ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาของท้องถิ่นจังหวัดในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   ๙) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘. กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
  ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น การ
ด าเนินการขออนุมัติ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการขอจ าหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การด าเนินการอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องที่เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ 
ร่างเทศบัญญัติ ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นต้น  
   ๓) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ ยุบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนดวงตรา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการก าหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการเกี่ยวกับการท า
กิจการนอกเขต หรือท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้อหารือระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่นหรือการยุบสภาท้องถิ่น  
   ๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
   ๖) ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาว่า
กระท าผิดคดีอาญาหรือคดีแพง   
   ๗) ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาท
อันเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๘) ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีละเมิด กรณีข้าราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าให้เกิดความ
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เสียหาย หรือกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
   ๙) ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลทางแพ่งและทางอาญาของ
พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน 
และรายงานผลให้กรมสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
   ๑๐) ประสานด าเนินการเกี่ยวกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา  
   ๑๑) การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๑๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนการด าเนินการทางวินัย การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
การแต่งตั้ง หรือถอดถอน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
   ๑๓) การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) เกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๙. กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ  
  ๑) การด าเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ  และ
ของข้าราชการ หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคลากร งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ เงิน ฌปค. หรือเงินภาษี งานพัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงิน งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล การรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลัง
จังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ
กฎหมายก าหนด  
   ๒) การจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจ าวัน 
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน การจัดสรร ควบคุมงบประมาณ  การรายงานและ
งบเดือน การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ๓) การวางระบบการควบคุมภายในของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดและส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนติดตามผลการแก้ไข
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ข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และรายงานผลการ
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
   ๕) ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงิน  หรือตรวจสอบบัญชี
ประจ าปี และสรุปผลการด าเนินการรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมทั้งรายงาน
การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   ๖) ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
   ๗) ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
   ๘) ให้ค าปรึกษา แนะน า ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
            ๒.๓.๓.๒  องค์การบริหารส่วนต าบล 
   ผู้วิจัย ได้คัดเลือกเอาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับรางวัลการจัดการที่ดี
ของแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒ เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา 
    ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลยาง 
    ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
    ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลแคน 
    ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ 
    ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
   ๗. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
   ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ 
   ๙. องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
   ๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 
  ๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 
  ๑๒. เทศบาลนาดูน 



๗๘ 
 

๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม” พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณอยู่หลายท่าน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการน ามาอ้างอิงให้เป็นตัวอย่าง   
ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้น าเสนอรายละเอียดส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๔.๑  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา 
 จากการตรวจสอบเอกสารด้านรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวกับการบริหารการ
พัฒนา พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
  จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ๗๘ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนา
กระบวนการสร้างความดี มีคุณธรรม” พบว่า ระดับบุคคล มีคุณลักษณะที่ส าคัญของคนดี มีคุณธรรม 
คือ คนที่มีศีล มีธรรมะ มีสติ มีความรับผิดชอบ ประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ ละอายและเกรงกลัวต่อ
บาปมีสัมมาอาชีวะ ขยันหมั่นเพียร รักษาคุณค่าและความส าคัญของสิ่งที่ดีงาม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีเมตตา
หมั่นท าบุญท าทาน อดทนอดกลั้น อดออม สามัคคี กตัญูกตเวทีมีจิตสานึกสาธารณะมีระเบียบวินัย
และเคารพกฎหมายรักชาติ ศาสนา กษัตริย ระดับครอบครัว พบว่า ครอบครัวดี มีคุณธรรม มี
ลักษณะส าคัญ คือ ครอบครัวที่ตั้งอยูในศีล ๕ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในครอบครัว มี
ความสัมพันธอันดีและอบอุ่น ไม่ประมาทท าการโดยใช้ปัญญาสุภาพ รับฟังผู้อ่ืนใฝุหาความรู้ ครองตน
เป็น พลเมืองดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สงเคราะห์บ ารุงศาสนา ระดับชุมชน พบว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของ
ชุมชนดี มีคุณธรรม คือ คนในชุมชนเป็นสมาชิกที่ด ีมีศีลธรรม มีผู้น า/ผู้ปกครองที่ดี ชุมชนพ่ึงตนเองได้
ร่วมกันแก้ไขปัญหามีองค์กรเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
  อมร สุวรรณนิมิตร๗๙ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือการพัฒนาชุมชนน่าอยู่” พบว่า ลักษณะความน่าอยู่ในบริบทชุมชน
ชนบทอีสาน จ าแนกได้ ๔ ด้าน คือ ๑. ด้าน กายภาพ-สุขภาพชุมชน ๒. ด้าน เศรษฐกิจชุมชน ๓. ด้าน 
วิถีชุมชน และ ๔. ด้าน ผู้น าการจัดการชุมชน ในภาพรวม ด้านวิถีชีวิตชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านผู้น าการจัดการชุมชนอยู่ในระดับสูง ระดับพลังอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ 
ในระดับปานกลาง ด้านตระหนักต่อท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์สัมฤทธิ์อิทธิพล ๑. ตัวแปร

                                                   
  ๗๘ จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ, “การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม”, (ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙).   
  ๗๙ อมร สุวรรณนิมิตร, “รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อการพัฒนา
ชุมชนน่าอยู่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖).   



๗๙ 
 

ทางตรง คือ การมีส่วนร่วมและเป็น ตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมสูงสุด ๒. ตัวแปรที่มีอิทธิทางตรงและ
ทางอ้อม คือ ความไว้วางใจ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม และการสร้างทีมงาน ๓. ตัวแปรที่มีผล
ทางอ้อม คือ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การการประสานความร่วมมือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  
ส่วนตัวแปรความตระหนักต่อท้องถิ่นไม่มีผลต่อความน่าอยู่และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรการมีส่วน
ร่วมในระดับสูงโดยการใช้กระบวนการเทคนิคที่ปรึกษา 
  นาคม ธีรสุวรรณจักร๘๐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี” พบว่า รูปแบบ
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความ
รับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีที่ได้พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ 
  ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง๘๑ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์กรจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย (Corporate University) ด้วยกระบวนการวิจัย R & D
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาบุคลากรขององค์กรต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic goals) ขององค์กรต้องรองรับกับโครงสร้างและพันธกิจขององค์กร (Structure) เชื่อมโยง
กับระบบแบบแผนการท างานขององค์กร (System + Style) และรองรับกับค่านิยมหรือวัฒนธรรม
องค์กร (Share Value) สรุปได้ว่า การออกแบบระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เกิดสมรรถนะสูง 
จะต้องศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะรวมกันขององค์กรทั้งหมด คือ 
  ๑.  โครงสร้างองค์กร  Structure   
  ๒.  ระบบการท างาน  System   
  ๓.  รูปแบบการบริหาร  Style   

                                                   
  ๘๐ นาคม ธีรสุวรรณจักร, รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย)์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๔).   
  ๘๑ ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
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  ๔.  คุณภาพบุคลากร  Staff   
  ๕.  ทักษะบุคลากร     Skill   
  ๖.  กลยุทธ์การบริหารงานองค์กร Strategy   
  ๗.  ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร Share Value   
 สามารถ  บุญรัตน์๘๒ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาสตรีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า  
  ตอนที่  ๑  การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีกับหลักธรรม
ของลักษณะภาวะผู้น าสตรีเชิงพุทธ พบว่า ผู้น าสตรีจะมีการน าหลักธรรมไปปฏิบัติได้จริงในการด าเนิน
ชีวิตของผู้น าสตรีเป็นปกติ หลักเมตตา จะมีความปรารถนาดีต่อลูกน้องและประชาชนทั่วไปโดยการ
จัดการความรู้และการสร้างเครือข่ายสตรีในพ้ืนที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทุกระดับและ
สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีทั้ง ๔ ด้าน หลักทาน ส่วนใหญ่จะมีนโยบาย แผนงาน
และโครงการเพ่ือการพัฒนาบทบาทสตรี การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม การจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้พิการ เป็นต้น 
หลักศีลจะมีเป็นยึดถือกฎหมาย ระเบียบ กติกา ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ ซึ่งเป็นการการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ของบทบาทสตรีที่ดีต่อสังคม และหลักภาวนา จะมีความสุขุมรอบคอบ การไตร่ตรอง ความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารที่จะต้องพัฒนาตนพัฒนาคน และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
ในทางรูปธรรมมากที่สุดพร้อมทั้งการให้การศึกษาแก่สตรีทั้งทางตรงและทางอ้อมและการเรียนรู้
ประสบการณ์จากชีวิตจริงเพื่อการปรับใช้อย่างเหมาะสม  
  ตอนที่  ๒  สภาพปัญหาการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยปัญหาใหญ่ๆ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ภาครัฐและนโยบายการพัฒนา
บทบาทสตรีขาดการติดตามดูแล ๒) ความไม่เข้มแข็งของกลุ่มสตรี ๓) วัฒนธรรมภาคใต้ตอนบนจะ
มองสตรีในภาพลบมากกว่าภาพบวก และ ๔) การบริหารของผู้น าสตรี เพราะการปกครองสตรีมีความ
ยากล าบาก เนื่องจากกลุ่มสตรีมีระบบสองศาสนา และหลายสัญชาติ  
  ตอนที่  ๓  แนวทางการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคใต้ตอนบน พบว่า การก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ จะต้องให้เชื่อมโยงกับภารกิจ 
๓ ด้าน ได้แก่ งานด้านบริหาร งานด้านบริการ และงานด้านสนับสนุนในการส่งเสริมการพัฒนา
บทบาทสตรี ด้วยการจัดการความรู้และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสตรีไทยในภาคใต้ตอนบน     

                                                   
  ๘๒ สามารถ บุญรัตน์, “การบริหารการพัฒนาสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๑ 
 

ในลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) สิ่งที่ต้องมี ๒) สิ่งที่ต้องเป็น ๓) สิ่งที่ต้องท า ๔) สิ่งที่ต้องรู้ และ ๕) 
สิ่งที่ต้องพัฒนาหรือส่งเสริม  
  ตอนที่  ๔  ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีที่ประยุกต์ใช้ลักษณะ
ภาวะผู้น าสตรีเชิงพุทธ พบว่า ๑) การสร้างเครือข่ายสตรีและการจัดท าหลักสูตรสตรีศึกษาเพ่ือการ
จัดการความรู้ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนเกี่ยวกับของสตรีทุกระดับ ๒) ควรมีแผนงานการส ารวจปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และการสนับสนุนความจ าเป็นในขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีได้อย่างเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของสตรีทุกระดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ๓) ควรจัดท าโครงการที่
สอดคล้องต่อพระพุทธศาสนา และงานประจ าปี ประเพณีต่างๆ เพ่ือการท าบุญ และการช่วยเหลือ
สังคมในรูปของเครือข่ายสตรีทุกระดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและโครงการฝึกทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งโครงการสร้างความผูกพันในครอบครัว  ๔) ผู้น า
สตรีควรน าต้นแบบบทบาทสตรีไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับตนเองเพ่ือให้สตรีในต าบลยึดถือเป็น
แบบอย่างที่ดีได้และส่งเสริมการท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ๕) ควรน าลักษณะภาวะผู้น าสตรีเชิงพุทธ
เข้ามาบูรณาการในการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  ความมั่นใจ ความ
ไว้วางใจ และวางแนวทางให้กับสตรีที่จะเข้ามาสู่กิจกรรมทางเมืองในอนาคต และ ๖) ผู้น าสตรีควรน า
ข้อดีของแต่ละเพศมาปรับใช้ในการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นบันไดไปสู่
ความส าเร็จ 
 จากทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม และผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๙ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ, 
(๒๕๔๙) 

รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า  

อมร สุวรรณนิมิต, 
(๒๕๔๖) 

๑. ผู้น า 
๒. การจัดการ 
๓. ความตระหนัก 
๔. การมีส่วนร่วม 
๕. การใช้กระบวนการเทคนิคที่ปรึกษา 

นาคม ธีรสุวรรณจักร, 
(๒๕๕๔) 

๑. รูปแบบการบริหารตามหลักการ 
๒. หลักธรรมาภิบาล 

ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, 
(๒๕๔๕) 

๑. Structure       โครงสร้างองค์กร 
๒. System          ระบบการท างาน 
๓. Style             รูปแบบการบริหาร 
๔. Staff              คุณภาพบุคลากร 
๕. Skill              ทักษะบุคลากร 
๖. Strategy        กลยุทธ์การบริหารงานองค์กร 
๗. Share Value   ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร 

สามารถ  บุญรัตน์, 
(๒๕๕๗) 

๑. มีการน าหลักธรรมไปปฏิบัติได้จริง 
๒. มีแนวทางการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรี 
๓. มีการบริหารนโยบาย แผนงาน และ โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 ๒.๔.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
  จากการตรวจสอบเอกสารด้านงานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
เชิงพุทธ ไว้ดังนี้ 
 นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง๘๓ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการ
ปกครองในพระไตรปิฎก” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
  ๑.  รูปแบบของการปกครองทางการเมือง มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การปกครองแบบราชาธิป
ไตย ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้ คือ พระราชา และ การปกครอง
แบบสามัคคีธรรม ซึ่งอ านาจอยู่ในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครอง 
แบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วน รูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้น มีพัฒนาการโดย
เริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้ทรงมอบ
ให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน  
  ๒.  หลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆ ซึ่งพระพุทธเจ้า
ตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครอง
แบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรม มี
หลักการปกครองที่ส าคัญ คือ อปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และหลักธรรม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้ปกครอง  
  ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้น มีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครอง  
ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบพระธรรมวินัย 
 ประพัฒน์ ปญญาชาติรักษ์๘๔ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเมือง
การปกครองในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า  
  “การเมืองการปกครอง” หมายถึง การปกครองดูแลแผนดินที่เปนอาณาเขตรัฐของตน 
รวมถึงการดูแลบ าบัดทุกขบ ารุงสุขใหแกประชาราษฎรที่อาศัยอยูภายในแผนดิน ซึ่งจะเขาใจแนวคิด
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไดจากบริบทตางๆ ในคัมภีรพระพุทธศาสนามี ๓ บริบท คือ (๑) บริบท
ทางการเมือง (๒) บริบททางสังคม และ (๓) บริบททางเศรษฐกิจ โดยบริบททางการเมืองนั้นมีทั้ง
ความหมายของรัฐ การก าเนิดและวิวัฒนาการของรัฐความส าคัญของรัฐ ความสั มพันธภายในรัฐ 
สงครามระหวางแควน อ านาจในการปกครอง ความหมายของอธิปไตย ๓ และ ผูปกครอง มี
โครงสร้างทางสังคมที่เปนนักรบ นักบวช และสามัญชน จนในที่สุดกลายมาเปนระบบวรรณะที่มี

                                                   
  ๘๓ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
  ๘๔ ประพัฒน์ ปญญาชาติรักษ์, “การศึกษาวิเคราะหการเมืองการปกครองในคัมภีรพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๘๔ 
 

กษัตริยเปนชนชั้นปกครอง สภาพเศรษฐกิจสมัยพุทธกาลเปนการผสมผสานระหวางการเลี้ยงสัตวและ
กสิกรรมเป็นหลัก 
  หลักธรรมที่ ใช ในการปกครองเหมาะสมกับการเป นอยู ในสมัยนั้น เช น หลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ สังคหวัตถุ ๔ ประการ อคติ ๔ ประการ      
ใชส าหรับชนชั้นผูน า หลักธรรมที่ใชและประพฤติรวมกัน ทั้งชนชั้นผูปกครอง ผูสนองงาน ขาราช
บริพารและประชาราษฎร เชน  ทิศ ๖ และ จริต ๖ 
  รูปแบบการบริหารรัฐกิจในคัมภีรพระพุทธศาสนาแบงเป็น ๒ รูปแบบ คือ (๑) แบบ
ราชาธิปไตย และ (๒) แบบสามัคคีธรรม ซึ่งมี ๓ ประเด็น คือ (๑) ความหมาย (๒) อธิปไตย และ (๓) 
หลักการปกครอง โดยการปกครองแบบราชาธิปไตยนี้เปนระบบการเมืองการปกครองของไทยในอดีต 
เรียกวา “สมบูรณาญาสิทธิราชย”พระมหากษัตริยมีอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศเมืองที่    
เปนศูนยกลางในปกครองในสมัยพุทธกาลมี ๔ รัฐ ไดแก มคธ โกศล วังสะ และอวันตี การปกครอง
แบบสามัคคีธรรม ปจจุบันเราเรียกวา “ประชาธิปไตย” คือ รัฐวัชชี    
  วิธีการบริหารรัฐกิจในคัมภีรพระพุทธศาสนามี ๒ วิธี คือ (๑) วิธีการบริหารรัฐกิจในสวน  
ขาราชบริพารและ (๒) วิธีการบริหารรัฐกิจในสวนประชาราษฎรทั้งสวนคฤหัสถ (ที่มิใชขาราชบริพาร) 
และสวนสมณสงฆ ซึ่งมี ๔ ประเด็น คือ (๑) ความหมาย (๒) การไดรับต าแหนงหรือการแบงกลุม      
การปกครอง (๓) บทบาทและหนาที่ และ (๔) คุณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
  ส าหรับการประยุกตรูปแบบและวิธีการบริหารรัฐกิจมาใชในสังคมปจจุบัน เชน พระราชา
ทรงใหความส าคัญแกพระสงฆในพระพุทธศาสนาในปจจุบัน เชน ทางคณะรัฐบาลตองใหความส าคัญ
และปรึกษาปญหากับคณะสงฆ การประยุกตหลักธรรมในการบริหารรัฐกิจแบบสามัคคีธรรมของ    
แควนวัชชีมาใชในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
 พระโชติ บดีรัฐ๘๕ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ๑) 
สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ๒) ประสิทธิผลของการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ๓) ศักยภาพการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ และ ข้อเสนอแนะ ๔) การบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า  
  ๑.  สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ 
ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี

                                                   
  ๘๕ พระโชติ บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔).   



๘๕ 
 

ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนด
โทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม  
  ๒.  ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๔   
ใน ๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานมอบหมายให้ท าโดย
ใช้คนให้ตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธา
เข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
  ๓.  ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๔ ใน 
๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหา
จุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การบริหารงาน และในการบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  
  ๔.  ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองค์กรของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนา
คนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้องโดยวิธีการส่งเสริม
ให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร 
โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรม และให้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นความเชื่อ
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 จากทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม และผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑๐ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, 
(๒๕๕๖) 

๑. รูปแบบของการปกครอง  
๒. หลักธรรมต่างๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ 
๓. มีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครอง  

ประพัฒน์ ปญญาชาติรักษ์, 
(๒๕๕๖) 

๑. “การเมืองการปกครอง” มี ๓ บริบท คือ  
(๑) บริบททางการเมือง (๒) บริบททางสังคม และ (๓) บริบท
ทางเศรษฐกิจ  
๒. มีการใช้หลักธรรมที่ใชในการปกครองเหมาะสมกับการเปน  
อยูในสมัยนั้น เชน หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ จักรวรรดิ
วัตร ๑๒ ประการ สังคหวัตถุ ๔ ประการ อคติ ๔ ประการ    
๓. รูปแบบการบริหารรัฐกิจในคัมภีรพระพุทธศาสนาแบงเปน 
๒ รูปแบบ คือ (๑) แบบราชาธิปไตย และ (๒) แบบสามัคคี
ธรรม ซึ่งมี ๓ ประเด็น คือ (๑) ความหมาย (๒) อธิปไตย และ 
(๓) หลักการปกครอง  
๔. วิธีการบริหารรัฐกิจในคัมภีรพระพุทธศาสนามี  ๒ วิธี คือ 
(๑) วิธีการบริหารรัฐกิจในสวนขาราชบริพาร และ (๒) วิธีการ
บริหารรัฐกิจในสวนประชาราษฎรทั้งสวนคฤหัสถ (ที่มิใชขาราช
บริพาร)  และส วนสมณสงฆ ซึ่ งมี  ๔ ประเด็น คือ (๑ ) 
ความหมาย (๒) การไดรับต าแหนงหรือการแบงกลุม การ
ปกครอง (๓) บทบาทและหนาที่ และ (๔) คุณธรรมในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 
๕. การประยุกตรูปแบบและวิธีการบริหารรัฐกิจมาใชในสังคม   
   ปจจุบัน 

พระโชติ บดีรัฐ, 
(๒๕๕๔) 

๑. การสร้าง/พัฒนาภาวะผู้น าทางพระพุทธศาสนา 
๒. การออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์  
๓. การท างานเป็นทีม  
๔. การใช้คนให้ตรงกับความรู้และความสามารถ  
๕. มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่า และสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้มาติดต่อ  
๖. การสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น 



๘๗ 
 

 ๒.๔.๓  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากการตรวจสอบเอกสารด้านงานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
 ปกรณ์ มหากันธาน๘๖ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า หลักพุทธธรรมในการบริหาร
องค์กร ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ อธิปไตย ๓ อคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคห
วัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ หลักราชธรรม ๑๐ หรือ ทศพิธราชธรรม ๑๐ และ หลัก
จักรวรรดิวัตร 
  หลักการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดหลักการปฏิบัติไว้ ๖ หลัก ได้แก่ ๑ ) หลักนิติธรรม ๒ ) หลักคุณธรรม ๓ ) หลักความโปร่งใส 
๔ ) หลักการมีส่วนร่วม ๕ ) หลักความรับผิดชอบ และ ๖ ) หลักความคุ้มค่า 
  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิ
บาลกลุ่มผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงพุทธบูรณาการ ระดับเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหะวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักคุณธรรม 
หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และน้อยที่สุดคือ หลักความ
โปร่งใส ตามล าดับกลุ่มประชาชนทั่วไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ ระดับเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และน้อยที่สุด
คือ หลักการมีส่วนร่วมตามล าดับ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ของจังหวัดล าพูน จ านวน ๕ 
รูป/คน มีความเห็นที่สอดคล้องกัน ในการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายหัวข้อธรรม ได้แก่ ไตรสิกขา สมาธิ ๗ สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริส
ธรรม ๗ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหารธรรม หิริโอตัปปะ โสรัจจะ มโนธรรม คุณธรรม ศรัทธา การมีสติ 
ลดทิฏฐิและทศพิธราชธรรม ๑๐ 
  รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ มีล าดับ
ขั้นตอน ได้แก่ ๑ ) ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒ ) 

                                                   
  ๘๖ ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณา
การ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๘๘ 
 

บูรณาการน าหลักการบริหารทางพุทธศาสนาและหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล  เพ่ือก าหนด
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ขององค์กร ๓ ) ก าหนดวิธีการบริหารองค์กรให้ความรู้ โดยการสัมมนา ฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร และ ๔ ) ก าหนดลักษณะการบริหารที่พึง
ประสงค ์เพ่ือเกิดประโยชน์ตน (องค์กร) เกิดประโยชน์ผู้อ่ืน (ประชาชน) และเกิดประโยชน์แก่ทั้งสอง
ฝุาย สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้แก่องค์กรอื่นๆ ต่อไป 
 จากทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการ
ศึกษาวิจัยของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักของการบริหารการพัฒนา 
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑๑ ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

ปกรณ์ มหากันธาน, 
(๒๕๕๗) 

หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารองค์กร ได้แก่  
อธิปไตย ๓  
อคต ิ๔  
พรหมวิหาร ๔  
อิทธิบาท ๔  
สังคหวัตถ ุ๔  
อปริหานิยธรรม ๗  
สัปปุริสธรรม ๗  
หลักราชธรรม ๑๐ หรือ ทศพิธราชธรรม  
และ หลักจักรวรรดิวัตร 
หลักการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่  
๑. หลักนิติธรรม  
๒. หลักคุณธรรม  
๓. หลักความโปร่งใส  
๔. หลักการมีส่วนร่วม  
๕. หลักความรับผิดชอบ 
๖. หลักความคุ้มค่า 
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๒.๕  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี หลักพุทธธรรม ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการพัฒนา
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยอาศัย
แนวคิดทฤษฎีการบริหารการพัฒนาของ จอร์จ เอฟ. แก้นท์ (George F. Gant) และ โดยอาศัย
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า คือ “พละ ๕ ประการ” ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒.๖ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎี 
การบริหารการพัฒนา 

๑. นโยบาย 
๒. แผนงาน 
๓. โครงการ 
 
  

หลักพุทธธรรม 
พละ ๕ ประการ 

๑. สัทธาพละ 
๒. วิริยพละ 
๓. สติพละ 
๔. สมาธิพละ 
๕. ปัญญาพละ  

 
การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
  ๑. นโยบายเชิงพุทธ 
   ๒. แผนงานเชิงพุทธ 
   ๓. โครงการเชิงพุทธ 

 



 

 

   

บทท่ี  ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  
  การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ทั้งนี้ ผู้จะท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของ
การศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมถึงข้อมูลเชิงลึก (In-induction) ดังนั้น เพ่ือให้
การวิจัยเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
  ๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
  ๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
  ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕  การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการพัฒนามาบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธตามที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก (Documentary Research) จากนั้น
น าข้อมูลไปสังเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview : IDI) จาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือให้เกิดแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ก่อนที่จะน าเสนอสู่เวทีการจัดการข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุป
เป็นแนวทาง รวมข้อเสนอแนะและน าผลที่ได้สู่เวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือขอค ายืนยัน 
จาก ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ก่อนน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ให้แก่สังคม 

๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview : 
IDI) จาก ซึ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง และเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์  
ในการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ด้าน แผนงาน และ ด้าน โครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัย ได้
แบ่งกลุ่มบุคคลผู้ข้อมูลส าคัญทั้ง ๒๕ รูป/คน เป็น ๔ กลุ่ม คือ 
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  ๑. กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            จ านวน ๕      คน 
  ๒. กลุ่มผู้บริหารองค์การส่วนต าบล    จ านวน    ๑๒      คน 
  ๓. กลุ่มนักวิชาการ ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์            จ านวน ๔      คน 
  ๔. กลุ่มนักวิชาการ ด้าน พระพุทธศาสนา              จ านวน ๔      รูป 
  ในแต่ละกลุ่มนั้น มรีายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังต่อไปนี้  คือ  
 ๑. กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน  ๕  คน  ได้แก่ 
  นายวีระชัย เพชรดี  รักษาการท้องถิ่นจังหวัด และ 
     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
    อ. เมืองมหาสารคาม  
     จ. มหาสารคาม 
  นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
    อ. เมืองมหาสารคาม  
     จ. มหาสารคาม 
 นายอุดม โพธิ์งาม  ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ 
    อ. บรบือ  
    จ. มหาสารคาม 
 นางชนัญชิดา โสภารัตน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
    อ. เมืองมหาสารคาม  
     จ. มหาสารคาม 
 นายสุวรรณ์ หานาม  หัวหน้างานกลุ่มงานมาตรฐาน 
     การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
    อ. เมืองมหาสารคาม  
     จ. มหาสารคาม 
 ๒.  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑๒  คน  ได้แก่ 
 ส.อ.วิวัฒน์ ศรีแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา 
     อ. เมืองมหาสารคาม  
     จ. มหาสารคาม 
 จ.อ.บรรเทิงศักดิ์ มหามาตย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง 
     อ. บรบือ  
     จ. มหาสารคาม 
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 นายวัฒนชน ชาทองยศ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
     อ. วาปีปทุม  
     จ. มหาสารคาม 
 นายดนตรี อินทร์ไชย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน 
     อ. วาปีปทุม  
     จ. มหาสารคาม 
 นายวินัย นาสูงชน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ 
     อ. วาปีปทุม  
     จ. มหาสารคาม 
 นายชัชวาล พัฒยา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร ่
     อ. นาเชือก  
     จ. มหาสารคาม 
 นางทัชฎิลล์ สินเพ็ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
     อ. นาเชือก  
     จ. มหาสารคาม 
 นายคมเดช จันโทริ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ 
     อ. กันทรวิชัย  
     จ. มหาสารคาม 
 นายสุเปรม คณาโจด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
     อ. กันทรวิชัย  
     จ. มหาสารคาม 
 นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 
     อ. กันทรวิชัย  
     จ. มหาสารคาม 
 นายรักชาติ เนาวรัตน์  ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน 
     อ. นาดูน  
     จ. มหาสารคาม 
 นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 
     อ. แกด า  
     จ. มหาสารคาม 
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 ๓.  กลุ่มนักวิชาการ ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์   จ านวน ๔ รูป/คน ได้แก่ 
 พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ.   ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดาราม) 
     คณะสังคมศาสตร์ มจร. 
 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 
    คณะสังคมศาสตร์ มจร. 
 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร. 
    คณะสังคมศาสตร์ มจร. 
  ดร.พิเชฐ ทั่งโต  ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร. 
    คณะสังคมศาสตร์ มจร. 
 ๔. กลุ่มนักวิชาการ ด้าน พระพุทธศาสนา   จ านวน ๔ รูป/คน ได้แก่ 
 พระมหาทวี มหาปญฺโญ ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ  หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา 
     คณะพุทธศาสตร์ มจร. 
  ดร.แสวง นิลนามะ  หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
     คณะพุทธศาสตร์ มจร. 
 อาจารย์สันติ เมืองแสง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     คณะพุทธศาสตร์ มจร. 

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ใช้ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒ กลุ่ม คือ  
  ๑. ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดมหาสารคาม  
  ๒. ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการบริหารการพัฒนา  
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  ขณะเดียวกันก็ใช้วิธีการจัดการข้อมูลเพ่ือหาแนวทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุป รวมถึง
ข้อเสนอแนะที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามต่อไป 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้น เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
  ๓.๔.๑  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีดังนี้  
  ๑. ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และ หลักพุทธธรรม ที่เก่ียวกับการบริหาร
การพัฒนาจากเอกสารตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary) 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารการพัฒนาแบบสากล และการบริหารการพัฒนาตามแนวทางแห่ง
พระพุทธศาสนาที่มีปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ต ารา เอกสาร 
งานวิจัย และ ดุษฎีนิพนธ์ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากเอกสารที่เก็บรวบรวมตาม ข้อ ๑) เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๓. ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การแสวงหา
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) ดังต่อไปนี้  
       ๑) ด้าน ข้อมูล (Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
            (๑) ด้าน เอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน  
            (๒) ด้าน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) หลายกลุ่ม  
       ๒)  ด้าน แนวคิดทฤษฎี (Theory) ผู้วิจัย ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และ หลักพุทธธรรม
ตามท่ีกล่าวอ้างอิงไว้ในบทที่ ๒ เป็นเครื่องมือตรวจสอบ 
       ๓)  ด้าน ผู้วิจัย (Researcher)  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยของผู้วิจัยหลาย
ท่านที่เป็นงานวิจัยในกรอบแนวคิดทฤษฎีเดียวกันมาตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๓.๔.๒  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้  
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) 
เรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม” จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวนทั้งสิ้น ๒๕ รูป/คน ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ท าหนังสือเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview Form) อย่าง
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เป็นทางการ โดยขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ลงนามรับรองอนุมัติกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key-Informants) ก่อนลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interviews) โดยผู้วิจัยได้ประสานขอ
เข้าพบด้วยตนเอง พร้อมหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย มอบเอกสารหัวข้อสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าคัญตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๕.๑  การจัดการข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาด าเนินการดังต่อไปนี้  
  ๑. น าข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เก็บรวบรวมได้ มาศึกษาพร้อม
จัดระบบหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  ๒. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาจัดเป็นหมวดหมู่ และสรุป
สาระส าคัญตามประเด็นที่ก าหนดไว้  
  ๓. น าข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกต้อง โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ( Methodological Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้
ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ตามล าดับต่อไปนี้  

๑) ด้านข้อมูล (Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังต่อไปนี้ คือ  
(๑) ด้าน เอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน  
(๒) ด้าน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ใช้รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

หลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม 

๒) ด้าน แนวคิดทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าว
อ้างอิงไว้ในบทที ่๒ เป็นเครื่องมือตรวจสอบ  

๓) ด้าน ผู้วิจัย (Researcher) ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่าน 
ที่เป็นงานวิจัยในกรอบแนวคิดทฤษฎีเดียวกันมาตรวจสอบความถูกต้อง 
 การด าเนินการมีวิธีการท าไปพร้อมๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกข้อมูล การถอดเทปข้อมูลที่ได้มากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
การบันทึกภาพขณะสัมภาษณ์ โดยจัดหมวดหมู่ตามความเหมาะสมของข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
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  ๓.๕.๒  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เรียบเรียงแนวคิด จากนั้นน าเอาประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม โดยการบูรณาการระหว่างบทสัมภาษณ์กับแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเข้าด้วยกัน
เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยที่ได้ต่อสาธารณชน (Public Hearing) ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ต่อไป   



  

บทท่ี  ๔ 
ผลการวิจัย 

 
  การศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในจังหวัดมหาสารคาม” นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา และ 
เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในบทนี้ ผู้วิจัยจะขอน าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น ๔ ข้อ ดังนี้ 
  ๔.๑  สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
 ๔.๒  หลักพุทธธรรมทีเ่กี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
  ๔.๓  แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 
  ๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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๔.๑  สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามนั้น ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่วิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จ านวนทั้งหมด ๒๕ ท่าน       
ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน และ 
การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ มี จุดเด่น และ ปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑.๑  การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
  ๑.  จุดเด่น 
 การด าเนินงานด้านการพัฒนานั้น จะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นหลักส าคัญ๑ การพัฒนาตามนโยบายที่ทางภาครัฐให้มานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกภาค
ทุกฝุายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่นั้นด้วย มีนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นนโยบายวางแนวทางการพัฒนาให้ข้าราชการของกรมฯ ได้ยึดถือปฏิบัติในพ้ืนที่ มีความ
เป็นมาตรฐานกลางในการท างาน สามารถน าไปแปลงหรือน าไปสู่การก าหนดพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ได้
ในระดับพ้ืนที่ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอ เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ ถือว่า เป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อยู่ในภูมิภาคนั้น มีหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือและช่วยก ากับดูแล รวมทั้งการติดต่อประสานงาน
การก ากับดูแลของผู้ว่า นายอ าเภอ ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง ทั้งนี้
นโยบายในด้านการพัฒนาการท างานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยเฉพาะจุดเด่น ก็คือ คิดถึงงานท้องถิ่น 
หรือ งานข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ังหมด และก็มีนโยบายที่ยึดมั่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีในการท างาน ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และมุ่ง
หมั่นในการให้ค าปรึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๗ ข้อ ตั้งแต่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและมุ่ง
หมั่นเน้นในการให้ค าปรึกษา ถ้าจังหวัดและอ าเภอสามารถด าเนินการตามนโยบายตรงนี้หรือนโยบาย
กลางได้ จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมั่นใจในการท างานในอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่อย่าง
ถูกต้องและเต็มใจให้การบริการภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ที่มี และตัวบุคคลที่ก าหนดนโยบายจะต้อง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก็คือ จะต้องมุ่งหมั่นศึกษาหาความรู้และอบรมอยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องมุ่งหมั่น

                                                   
  ๑สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
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ศึกษา การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเอง อบรมพัฒนาตนตามหลักสูตรต่างๆ 
ในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของท้องถิ่น๒ 
  นโยบายที่ส าคัญและถือเป็นจุดเด่น คือ การเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท้องถิ่นทุกแห่ง 
โดยเฉพาะศูนย์กลางด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่รัดกุม๓ เน้นหลักธรรมาภิบาล ใช้หลักธรรมาภิบาลในการส่งเสริมการบริหารงานที่
ถูกต้อง เน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ในส่วนของส านักงานนั้นก็จะ
หาวิธีการปูองกันปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก มีการปลุกจิตส านึกให้ผู้บริหารให้นึกถึง
ระบบคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่าการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการรับคนเข้ามาท างาน, และเน้นในเรื่อง
ของความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา, แก้ไขปัญหาด้วยการลงพ้ืนที่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น า  
ในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกัน๔  

จุดเด่นตรงที่อยู่กับประชาชน เพราะว่า ตัวแทนที่เขาเลือกมาไม่ว่าจะเป็นตัวแทนทั้ง
ผู้บริหารหรือทั้งสภาของเขานั่นเองได้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและใกล้ชิดกับสภา คนที่จะบริการ
นโยบายสาธารณะให้กับประชาชนจะต้องมีความชัดเจนและใกล้ชิดกับประชาชน ผู้มาขอรับบริการ 
หาได้ถูกจุดและก็เร็ว แก้ไขปัญหาได้เร็ว และสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาตรงกับประเด็นที่เป็นปัญหา 
ซ่ึงไม่เหมือนส่วนกลางหรือส่วนอ่ืนที่ไม่ได้เห็นปัญหาเหมือนกลุ่มท้องถิ่นผู้ อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
จุดเด่นอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งจากประชาชน๕  
  การรับนโยบายมาปฏิบัติและการน านโยบายมาแปลงสู่การปฏิบัติ มีการยึดถือประชาชน
เป็นใหญ่ ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย มีการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร นโยบายมีการท าตามกรอบของอ านาจและหน้าที่ของ อบต. (ตาม พร.บ. อบต.) ประกอบไป
ด้วยพระราชก าหนดแผน เมื่อนโยบายมาถึง ประชาชนต้องได้มีส่วนร่วมด้วย นโยบายเกิดจาก
กฎหมาย พร.บ. อบต. ที่มอบอ านาจให้ อบต. ต้องท า และเกิดจากพระราชก าหนดแผน มีนโยบาย
เป็นจุดแข็ง ถ้าเกี่ยวกับประชาชนก็อาศัยกฎหมายบริหารงานบุคคล มีจุดเด่นในด้านการตรวจรับงาน 
ต้องดูว่ามีลักษณะแบบไหน หรือในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง๖ 

แนวทางการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ให้สามารถติดตามตรวจสอบได้ การวางระบบควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายรับรายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่าน

                                                   
  ๒สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕สัมภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หน.งานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๐๐ 

ช่องทางหลายช่องทางให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ประชาชนสามารถเข้าไปดูที่บอร์ดได้ เข้ามา
ไม่ได้ก็สามารถท่ีจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ อบต. กิจการที่เป็นผลกระทบต่อประชาชนต้องรับฟังความ
คิดเห็นโดยใช้เวทีประชาคม ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย๗  
  จุดเด่นในด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที่ได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเน้น
ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและสตรี ด้าน 
การเกษตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ท าการตลาด ให้ความรู้ด้าน 
การศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด ทั้งศูนย์เด็กฯ 
และโรงเรียน ด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความ
ต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน ได้น านโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติมาสู่จังหวัด เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น นโยบายชาติๆ มาถึงจังหวัดๆ ก็จะมอบหมายให้อ าเภอ และ 
ท้องถิ่น อบต. น านโยบายมาแปลงเป็นในเรื่องของนโยบายการปฏิบัติ  และในเรื่องของยุทธศาสตร์ 
หรือน านโยบายมาแปลงในเรื่องของการด าเนินการ๘  
  การพัฒนาคนเป็นสิ่งส าคัญ โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และ
แสดงออกซึ่งความสามารถให้มากที่สุด ให้โอกาสในการท างาน สร้างขวัญและก าลังใจ สร้างทีมงาน 
สร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในเรื่องของนโยบายนั้น มีจุดเด่นคือ 
การมีท้องถิ่น ผู้บริหารมาจากพ่ีน้องชาวบ้านหรือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเขาอยู่
กับชุมชน รับรู้ปัญหาไดด้ี สามารถน าปัญหามาสู่การแก้ไขได้ ซึ่งต่างจากส่วนกลางที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ใน
ท้องถิ่นนั้น เพราะไม่ไดล้งมาสัมผัสด้วยตนเอง ไม่ได้รู้จริงถึงสภาพปัญหาในแต่ละท้องถิ่น ท าให้เห็นว่า 
มีการท้องถิ่น การมี อบต. การมีเทศบาล ท าให้การก าหนดนโยบายของผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อ
พ่ีน้องมากขึ้น และเป็นเพราะพ่ีน้องประชาชนนั้นมีผลต่อคะแนนเสียงของเขาโดยตรง ซึ่ง ๓-๔ ปี นั้น 
ก็สามารถท าให้ผู้บริหารรับรู้ปัญหาได้แล้ว ในปัจจุบันนี้ พ่ีน้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ และ
ปัจจุบันนี้ ได้มีการสอบถามประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้าง ต้องการให้
แก้ไขอะไร โดยมีตัวแทน คือ ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. สมาชิกท้องถิ่น มาเข้าสภา มาประชุมสภาเพ่ือหา
นโยบายร่วมกัน การมีกรรมการมาร่วมตรวจโครงการ การมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการติดตามตรวจสอบ
มากขึ้น รวมไปถึงการรับโอนต าแหน่งแทนการสรรหา๙  
  การที่จะก าหนดนโยบายได้ จะต้องหาจากสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 
เพราะถ้าไม่มีปัญหาความต้องการของประชาชน เราจะก าหนดนโยบายไม่ได้เลย  เพราะจะกลายเป็น
การก าหนดนโยบายตามใจตัวเอง เพราะฉะนั้น การที่จะก าหนดนโยบายได้ จะต้องท าการสอบถามกับ

                                                   
  ๗สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๐๑ 

ชุมชนว่า ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง ผู้บริหารจะต้องไปดูด้วยตนเอง และพูดคุยกับชุมชนในแต่ละชุมชน 
ว่าแต่ละชุมชนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้าง มีความต้องการอะไรบ้าง เมื่อได้ส ารวจสภาพ
ปัญหาเสร็จแล้ว ก็น ามาก าหนดเป็นนโยบาย มีการแบ่งงานกันตามนโยบาย ทุกคนสามารถท างาน
แทนกันได้ ท างานร่วมกันได้ คนใดคนหนึ่งไม่ได้มาก็สามารถท างานทดแทนกันได้เพ่ือไม่ให้งานสะดุด
ถ้าท าแทนกันไม่ได้ งานก็จะสะดุดทันที๑๐ ลักษณะของภูมิประเทศ คือ มีอาณาเขตที่ติดกับตลาดหรือ
ใกล้ตัวเมือง การพัฒนาจะมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในด้านโครงการการสร้างพ้ืนฐานหรือ
ในด้านอ่ืนๆ มีการบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน มีการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่๑๑  
  ต้องค านึงถึงประชาชนก่อน นึกถึงประชาชนเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
ซึ่งอาศัยจากหลักการทางพระพุทธศาสนาโดยการใช้หลักความมีเมตตา กรุณา ออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ
หาปัญหาของประชาชนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เมื่อได้ส ารวจหาปัญหาแล้ว ก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนให้มีความสุข เช่น ความอยู่ดีกินดี การมีที่อยู่อาศัยที่ดี การมีสุขภาพที่ดี การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้ถูกจุด เมื่อได้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้ว ก็มาหาโครงการว่า
โครงการไหนที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ถ้าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินก็จะมีโครงการเกี่ยวกับเงิน
หรือกองทุนไว้ กล่าวคือ “กองทุนสวัสดิการ” มีการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ
ถึงนโยบายต่างๆ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่เกิดจนตาย เพ่ือเข้ามา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ มีโครงการธนาคารขยะเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้๑๒ 
  ประชาชนในท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ประชาชนในท้องถิ่นมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่และฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต การจัดเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น การบริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาและฟ้ืนฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
การบริหารนโยบายโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน๑๓  
  ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายตามบริบทของแต่ละ
หมู่บ้าน แตล่ะชุมชน แต่ละท้องถิ่น ตามบริบท ซึ่งก็หมายถึง ตามสภาพของความเป็นจริง ของปัญหา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ๑๔  

                                                   
  ๑๐สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๒สัมภาษณ์ นางทชัฎิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๓สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๔สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน๒๕๕๙. 



๑๐๒ 

  การท างานแบบมีส่วนร่วม จะไม่ตัดสินใจคนเดียว จะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในส่วนงานของ
การบริหารงานภายในสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และมองเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักการ อันส าคัญ   
ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเลือกนโยบายที่เป็นประโยชน์ที่สุด ไม่มีการ
ท างานที่จะไปก้าวล่วงในภาระงานของคนอ่ืน ให้ทุกคนได้เต็มที่กับการท างานของตนๆ การได้
บริหารงานตามกรอบนโยบายที่ทางภาครัฐมอบหมายให้ท า๑๕  
 การมีความยืดหยุ่น การใช้วิธีการแปลงนโยบายของรัฐมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความ
เดือดร้อนของชุมชนจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ในเชิงนโยบายของรัฐที่ให้มาเช่นปัญหาเรื่องความยากจน 
จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สัมผัสกับปัญหาของชุมชน พบว่า มีหลากหลายสาเหตุทั้งเรื่อง
ที่ท ากิน ทั้งเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “ปัจจัยสี่” เวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้นั้น สิ่งที่เดือดร้อนจริงๆ ไม่สามารถเลือกท าพร้อมกันทั้ง ๔ อย่างได้ ทางองค์กรจะเลือกเอาสภาพ
ปัญหาที่เดือดร้อนที่สุด ในปัจจัยสี่อย่างนั้นจะเลือกเอาที่อยู่ที่อาศัยให้ก่อนเพราะเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
มาก เมื่อเขาได้ที่อยู่อาศัยเสร็จแล้ว สิ่งที่จะต้องปฏิบัติหรือติดตามต่อไป นั่นก็คือ เรื่องการท ามาหากิน 
มีการติดตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ต่อมา คือ การสร้างอาชีพให้บุคคลผู้ที่เดือนร้อน ช่วยส่งเสริมให้
เขามีรายได้เพ่ือเลี้ยงชีพ ในส่วนของท้องถิ่นนั้น จะมีเงินอุดหนุนของเทศบาลจริงๆ อยู่ที่ประมาณ ๑๒ 
ล้านบาท และเงินงบประมาณที่ทางรัฐบาลให้มานั้น อยู่ที่ประมาณ ๒๓ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็น
เทศบาลหามาเอง เงินประมาณ ๕ ล้านบาทจะเป็นของที่ทางเทศบาลหามาได้ เงินจะมีอยู่ประมาณ ๓ 
ส่วน ในการบริหารงานท้องถิ่นนั้น ด้าน บุคลากร สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง หากขาดต าแหน่ง
ไหน ก็สามารถสรรหาบุคคลมาท างานได้ มีบุคลากรทางด้านวิชาการ การบริการประชาชนต้อง
รวดเร็ว เพราะชาวบ้านจะเป็นผู้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา ดังตัวอย่าง เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้น ทางชาวบ้านก็ไปร้องเรียนที่นายก อบต. เกี่ยวกับฝุายการเงินเพ่ือให้แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น การบริหารงานระหว่างผู้น าแต่ละผู้น า หรือผู้น าชุมชน หรือกับ อบต. ไม่มีความขัดแย้งกัน มี
การท างานร่วมกัน มีผู้น าชุมชนอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในสังกัดของ
กรมการปกครองของอ าเภอ จะท างานในลักษณะของการขอความร่วมมือกัน จะไม่ใช่เน้นการสั่งการ 
กลุ่มที่ ๒ คือ ประธานชุมชนๆ นี้ ตั้งโดยเทศบาลเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นคนในสังกัดของเทศบาล เป็นการ
ท างานในลักษณะของการสั่งการ ไม่มีความขัดแย้งกันในพ้ืนที่ ถ้าเป็นทางการเมืองก็ไม่มีความขัดแย้ง 
มีการท างานในลักษณะร่วมกัน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการอภิปรายร่วมกันในเชิงการบริหาร 
เรื่องการสอบแข่งขันไม่มีปัญหา การโยกย้ายที่ท างานเป็นเรื่องธรรมดาของข้าราชการ เพราะจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานในแต่ละพ้ืนที่อยู่เสมอๆ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุกปี 

                                                   
  ๑๕สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๓ 

การท างานร่วมกันกับบุคลากรสามารถไปด้วยกันได้ ตัวบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี
การสื่อสาร การท างานมีความคล่องตัว มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน๑๖ 
  ก่อนที่จะได้นโยบายมานั้น จะมีการออกเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านในทุกๆ ปี  เพ่ือ
รับรู้รับทราบปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านว่าเขามีความต้องการอะไร จากนั้น ก็มีการบูรณาการ
เครือข่ายร่วมกันกับ รพ.สต. ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ที่วัด ที่โรงเรียน ที่อยู่ในเขตของชุมชน จะมีการประชุม 
พระสงฆ์และประชาชน มีอะไรก็จะเสนอเข้ามาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ก่อนที่จะน าเข้าสู่การบรรจุ
เขา้ในแผนงาน การจัดเวทีประชาคมนั้นสามารถจัดได้ทั้งในที่ศาลาวัด ศาลาหมู่บ้าน ศาลาชุมชน และ
ที่โรงเรียน มีการมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ มีการกระจายการลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน
เพ่ือส ารวจหาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
โครงการก่อสร้าง โดยใช้แรงงานอาสาสมัครจากประชาชน ทาง อบต. จะเป็นผู้ซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างถนน อสร. ถ้าเป็นการจ้างเหมาโดยทั่วไปนั้น โดยสมมุติแล้วก็จะได้ระยะของ
ถนนที่ก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ ๕๐ เมตร แต่ถ้าใช้แรงงานประชาอาสาก็จะได้ถนนอยู่ที่ระยะประมาณ 
๑๐๐ เมตร๑๗    
  ๒.  ปัญหาอุปสรรค 
  ปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ งบบริหารมาก เหลืองบที่เป็นงบเพ่ือการพัฒนาจริงๆ 
ประมาณ ๑๐% งบประมาณจะไปเยอะที่เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ๑๘  
  การให้อ านาจในการตัดสินเพียงล าพัง การรับคนที่จะเข้ามาบรรจุแต่งตั้งในท างานองค์กร
มีช่องโหว่เยอะ กระบวนการสรรหาในการบริหารการพัฒนาขององค์กรในด้านบุคคลผิดหลักระบบ
คุณธรรม จะต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้บริหารท้องถิ่นหรือคนที่จะเข้ามาท างานทั้งตัวพนักงานนั้นด้วย 
ไมพึ่งต านเิฉพาะตัวผู้บริหารอย่างเดียว ในเรื่องของการสรรหาจะต้องถือยึดหลักความรู้ความสามารถ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ปล่อยโอกาสให้เขาไปเปิดสอบเอง โดยไม่มีมาตรการเข้ามา
ก ากับ เพราะเมื่อนายกมาจากนักการเมืองที่มาจากการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียง เขาก็จะมีแนวคิดที่ว่าจะต้อง
ถอนทุนคืนจากการที่ลงทุนไป เมื่อมาด้วยการลงทุนก็จะถอนทุนด้วยการถอนทุนคืน กล่าวคือ การหา
ผลประโยชน์จากการที่ได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้บริหาร นี้เป็นประเด็นปัญหาอย่างมากในท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นที่รับทราบกันดีของคนทุกภาคทุกฝุาย เป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์ด้วยสายตา และก็เกิดขึ้นมาหลายปี 
และก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่ก าลังถูกถอดถอนออกไปในบางพ้ืนที่ ถูกสอบวินัย หรือต้องให้พ้น
จากต าแหน่ง ประเด็นปัญหาเหล่านี้มาจากปัญหาการบริหารการพัฒนางานบุคคลที่ไม่เป็นธรรม คือ 
กระบวนการเสียมาตั้งแต่ทีแรก ในแนวคิดนี้ ค าว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีทั้ง

                                                   
  ๑๖สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗สัมภาษณ์ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ, หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๔ 

คนดีและคนไม่ดี การด าเนินงานตามนโยบายนั้น มีปัญหาอุปสรรค คือ ๑. องค์กรขาดบุคลากรหรือ
ขาดเจ้าหน้าที่รู้ธรรมะ เพราะว่างานที่รับผิดชอบมีความหลากหลายมาก งานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในหน้าที่ คือ งานสนับสนุนเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดท า
บริการสาธารณะ น้ าไหล ฟูาสว่าง ทางสะดวก ซึ่งจะต้องสนับสนุนเขาในทุกเรื่อง ท าให้การบริหารไม่
ทั่วถึง หรือรวดเร็วทันใจของผู้ที่มาขอรับบริการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ๒. 
ปัญหาในเรื่องงบประมาณ การที่จะผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ตัว
สถานที่ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการใช้จ่ายในค่าวัสดุสิ้นเปลื้องในส านักงานไม่มี ขาดงบประมาณ
ส าหรับใช้จ่ายในส านักงาน๑๙ 
 งบประมาณที่ไม่เพียงต่อการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้๒๐ 
การทุจริต การขาดความสามัคคีในการให้ความร่วมมือกันในบางพ้ืนที่ท้องถิ่น นโยบายที่เกื้อต่อกลุ่ม
ผลประโยชน์ของเขามากกว่าประชาชน การประพฤติที่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย  ความขัดแย้งในพ้ืนที่
ของเขาเอง การแบ่งกลุ่มในส่วนของผู้บริหารกับสมาชิก กล่าวคือ ฝุายบริหารกับฝุายสภา ที่ไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร บางทีขัดแย้งโดยสภา๒๑  
  ปัญหาอีกประการหนึ่งคือผู้แทนมักมาจากกลุ่มผู้มีอ านาจบารมีแบบผิดๆ มีเงิน คนดีจริงๆ 
คนที่ตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาท างานให้กับประชาชน ประชาชนบางส่วนขายสิทธิ์ของตนให้กับกลุ่มผู้มี
อ านาจบารมีแบบผิดๆ เหล่านั้น การรับผลประโยชน์จากกลุ่มคนทั้ง ๒ ฝุาย คือ ตัวประชาชนบางส่วน
กับกลุ่มผู้มีอิทธิผล กลุ่มผู้มีอ านาจเมื่อได้เข้ามาบริหารงานแล้ว ก็ทอนทุนจากที่ตนได้ลงทุนไปแล้วนั้น
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการรับฟังนโยบายของ
ประชาชนทีไ่ม่ได้รับฟังตลอดตั้งแตต่้นจนจบการประชุม๒๒  
  งบประมาณไม่เพียงพอ บาง อบต. สามารถยืนด้วยล าแข้งได้ แต่บาง อบต. ยังไม่สามารถ
ยืนด้วยล าแข้งได้ โซนชนบทจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ คน ซึ่งหมายถึง เจ้าหน้าที่ หรือ ข้าราชการ 
ก็ขาดประสบการณ์ในการท างาน ๑๗-๑๘ ปีมาแล้ว ก็ยังขาดประสบการณ์อยู่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรของ อบต. ขาดประสบการณ์ในการท างาน นักการเมืองน าคนลงมาเยอะ 
แล้วขาดงบประมาณในการพัฒนา นักการเมืองไม่เคยมีนโยบายในการพัฒนา นักการเมืองไม่รับ
นโยบายมาเพ่ือพัฒนา ปลัดในพ้ืนที่เสนอไปยัง อบต. ก็ยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการท า ไม่แก้ไขปัญหา
ที่เร่งด่วน๒๓ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน๒๔  

                                                   
  ๑๙สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๑สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๒สัมภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หัวหน้างานกลุ่มงานมาตรฐาน, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๓สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๕ 

  การขาดความรู้และความเข้าใจในนโยบายการบริหารการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่
และขาดความร่วมมือในการด าเนินงาน ขาดงบประมาณสนับสนุน การด าเนินภารกิจหลายเรื่องท าให้
ไม่สามารถบริหารตามความต้องการของท้องถิ่นได้ นโยบายของรัฐบาลกับท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกัน
ในด้านการบริหาร หน่วยงานไม่ประสานงานกัน ภารกิจซับซ้อน ส่วนมากนโยบายเป็นเพียงแนวทาง
ให้ปฏิบัติ ในการด าเนินงานบางครั้งไม่มีลักษณะโครงการที่ต่อเนื่องหรือให้ยั่งยืน ให้นโยบายมาแต่ไม่
ติดตาม พอถึงปีใหม่ก็ให้นโยบายมาใหม่ จะท าให้นโยบายก่อนๆ ไมย่ั่งยืน๒๕  
  เปูาหมายในการบริหารงานบางครั้งไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับนักการเมือง และนักการเมืองไม่ได้
ค านึงถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบกฎหมายของทางราชการที่ล้าหลัง 
ไม่ทันสมัย ไม่เอ้ืออ านวยให้มีการคิดนอกกรอบ การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นจึงท าได้ค่อนข้างยาก 
ความเข้าใจในบทบาทของท้องถิ่นของประชาชนผู้มาใช้บริการเห็นว่าท้องถิ่นเป็นผู้คอยให้บริการ
ประชาชน จึงขาดการศึกษา ขาดความรับผิดชอบ และขาดการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง
เปลี่ยนไปทุก ๔ ปี นโยบายจึงไม่ต่อเนื่อง ก าลังด าเนินงานตามนโยบายซึ่งก าลังเป็นไปได้ด้วยดี พอมี
ผู้บริหารคนใหมเ่ข้ามา นโยบายอันนั้นก็ถูกปล่อยทิ้ง ไม่เอาของเดิม ไม่ด าเนินการต่อ ผู้บริหารคนใหม่
ก็น านโยบายใหม่มาปฏิบัติแทน เหตุที่ท าให้ต้องท าโครงสร้างพ้ืนที่เพราะเห็นผลง่ายภายใน ๒ ปี ๓ ปี 
๔ ปี ไม่ค่อยลงทุนในเรื่องทรัพยากร รัฐบาลมีกฎข้อระเบียบที่หยุมหยิมเกินไป ไม่ทันสมัย ประชาชนมี
ความต้องการแบบนี้แต่ไม่สามารถท าให้ได้ ไม่มีการตรวจสอบ อบต. ท าผิดกฎระเบียบ มีการกระทบ 
มีปัญหาการด ารงต าแหน่งที่ยังไม่ตัดขาดจากระบบอุปถัมภ์ การน าคนเข้ามาเป็นลูกจ้างยังมีฝักมีฝุาย 
ยังมีหัวคะแนน กลุ่มผู้มีบุญคุณทางการเมืองกลุ่มผู้เกื้อหนุนเกินครึ่งที่มีการน าเอาลูกหลานของตนเอง
เข้ามาท างานใน อบต. อ านาจการบรรจุแต่งตั้งอยู่ทีน่ายก อบต. เพียงคนเดียว ซึ่งจัดว่าเป็นปัญหา๒๖  
  บางนโยบายที่ต้องการจะท าให้สอดคล้องกับชุมชนแต่กลับติดปัญหาในเรื่องของ
งบประมาณบ้าง ระยะเวลาในเรื่องของการปฏิบัติงานบ้าง บางนโยบายเป็นนโยบายต่อเนื่อง เช่น ๕ ปี 
๖ ปี พอมาเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงท าให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารการพัฒนา ประชาชนมุ่งหวังในลักษณะของการให้จับปลาให้กิน 
ยังอาศัยความพ่ึงพิงจากองค์กรมากเกินไป๒๗ เสถียรภาพทางด้านการเมืองการปกครองที่ไม่ต่อเนื่อง  
มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กรอยู่บ่อยครั้ง จึงท าใหน้โยบายเปลี่ยนไปตามผู้น า๒๘  

                                                                                                                                                  
  ๒๔สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๕สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๖สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแค, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๒๗สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๘สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๖ 

  ปัญหาที่ภาครัฐไม่รู้จริงแล้วสั่งนโยบายลงมา ปัญหาการขาดความร่วมมือของประชาชน 
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การสื่อสารไม่ตรงกัน งบประมาณไม่เพียงพอ มีข้อก าจัด๒๙ งบประมาณที่
ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐมีจ านวนจ ากัดท าให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ   
มีขีดจ ากัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน๓๐  
  การท าความเข้าใจและการประสัมพันธ์ถึงพ่ีน้องประชาชนยังไม่ดีพอ กลุ่มที่มารับนโยบาย 
เป็นกลุ่มตัวเลือกเดิมซึ่งก็คือกลุ่มผู้น าชุมชน ซึ่งบางครั้งแต่ละหมู่บ้าน ก็คนๆ เดียวกัน เช่น เมื่อมีการ
เรียกว่ามาประชุมก็จะเป็นกลุ่มผู้มีต าแหน่ง ประชาชนผู้ส าคัญตนว่าไม่มีต าแหน่งก็เลยไม่มาร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นด้วย เมื่อมีนโยบายลงไป จึงท าให้ประชาชนไม่รู้เรื่องด้วย เพราะเป็นสาเหตุ
มาจากประชาชนไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนสมัยก่อนๆ 
ซึ่งชาวบ้านจะออกมาร่วมประชุมทุกหลังคาเรือน แม้มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนก็ไม่ได้มาร่วม
ประชุมด้วย งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารตามนโยบาย การลดทอนงบประมาณจากภาครัฐ๓๑  
  นโยบายที่ทางภาครัฐให้มานั้น ไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานจริง เพราะ
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกัน บางพ้ืนที่ไม่สามารถปฏิบัติจริงได้ ที่เป็นปัญหาส าหรับผู้
ปฏิบัติ ก็คือ ท าก็ผิด ไม่ท าก็ผิด ระบบส่วนกลางหรือการท างานของส่วนกลางไม่ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. เวลากรมส่งมาว่าท าได้ ไม่มีปัญหา จึงปฏิบัติตามกรมฯ แต่พอ
เข้าไปสู่หลักปฏิบัติจริงๆ สตง. มาตรวจสอบกลับผิด พิจารณาว่า ผู้ปฏิบัติงานถูกมองว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่มิชอบ กรมฯ ว่าถูก แต่ สตง. ว่าผิด เพราะไม่ได้ติดต่อประสานงานกันหรือหารือแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบาย๓๒  
  ในระดับมหภาคหรือส่วนกลางนั้นจะเข้าไม่ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพ้ืนที่
เรื่องของงบประมาณเป็นปัญหาหนักที่สุดส าหรับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓๓ 
  คุณภาพของผลงานที่ได้นั้นไม่ได้คุณภาพมากนักเมื่อเปลี่ยนช่วงผู้บริหาร นโยบายนั้นๆ ก็
ต้องเปลี่ยนไปด้วย เมื่อเปลี่ยนผู้น า นโยบายก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ท าให้นโยบายบางนโยบายไม่บรรลุ
เปูาหมาย และปัญหาเก่ียวกับการขาดความร่วมมือของประชาชนบางส่วนในพื้นท่ี๓๔  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย   
มีจุดเด่นและปัญหาอุปสรรคที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ ๔.๑ 

                                                   
  ๒๙สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๐สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๑สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๒สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๓สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๔สัมภาษณ์ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ, หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย มี จุดเด่น 
และ ปัญหาอุปสรรค ดังนี้  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
( จุดเด่น ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน นโยบาย 

มีส่วนร่วมของประชาชน ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๑๑ 

มีความชัดเจนของนโยบาย ๑ ๒ 

มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ๑ ๔ 

มีระบบคุณธรรมและจริยธรรม ๑ ๔ 

มีการจัดกิจกรรม ๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ๑ ๗ 

มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ๑ ๗ 

มีแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน ๑ ๘ 

มีการสอบถามประชาชนในท้องถิ่น ๑ ๙ 

มีนโยบายที่ได้มาจากประชาชน ๑ ๑๐ 

มีบูรณาการ และ ยืดหยุ่นได้ ๑ ๑๑ 

มีหลักการทางพระพุทธศาสนา ๑ ๑๒ 

มีการเตรียมความพร้อม ๑ ๑๓ 

มีประชาชนร่วมก าหนดนโยบาย ๑ ๑๔ 

มีการให้ทุกคนได้ตัดสินใจ ๑ ๑๕ 

มีเวทีประชาคมในหมู่บ้านในทุกๆ ปี ๑ ๑๖ 

รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสาร ๑ ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย มีจุดเด่น
และปัญหาอุปสรรค ดังนี้ (ต่อ) 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
( ปัญหาอุปสรรค ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน นโยบาย 

งบประมาณไม่เพียงพอ ๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๑ 

การตัดสินใจเพียงล าพัง ๑ ๑ 

กระบวนการสรรหา ๑ ๑ 

การบริหารผิดหลักคุณธรรม ๑ ๑ 

องค์กรขาดบุคลากรที่รู้ธรรมะ ๑ ๑ 

การขาดความสามัคคีในการร่วมมือ ๑ ๓ 

นโยบายที่เอื้อต่อพวกพ้องตนเอง ๑ ๔ 

คนดีจริงๆ ไม่ได้เข้ามาท างาน ๑ ๔ 

ข้าราชการขาดประสบการณ์ท างาน ๑ ๖ 

ไม่แก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน ๑ ๖ 

ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ๑ ๘ 

นโยบายไม่ต่อเนื่อง ๑ ๙ 

ระยะเวลาในเรื่องของการปฏิบัติงาน ๑ ๑๐ 

นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามผู้น า ๑ ๑๑ 

การสื่อสารไม่ตรงกัน ๑ ๑๒ 

มีขีดจ ากัด ไม่พอต่อความต้องการ ๑ ๑๔ 

ไม่ไดติ้ดต่อประสานงานกัน ๑ ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

  ๔.๑.๒  การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
  ๑.  จุดเด่น 
 การด าเนินงาน ด้าน แผนงาน นั้น กว่าจะเป็นแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จะต้อง
มาวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน มีการร่วมประชุมประชาสมาคมกับประชาชนในพ้ืนที่ 
มีการวิเคราะห์ปัญหาว่าอะไรคือปัญหาจ าเป็นที่เร่งด่วน เรียงล าดับความจ าเป็นที่เร่งด่วนว่าอันไหน
ก่อนหรือหลัง แล้วน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเพ่ือจัดสรรงบประมาณและจัดท าเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยการน าเอาโครงการกับแผนพัฒนานั้นมาจัดสรรงบประมาณร่วมกัน และมีการให้
ค าแนะน าและส่งเสริมว่ากระบวนการการจัดท าจะต้องท าอย่างไรบ้าง๓๕  
  การด าเนินงานตามแผนงานของกรมในระดับภูมิภาค ซึ่งได้มีการน าเอาพันธกิจของกรม
ออกมาหรือน านโยบายออกมาแปลงเป็นแผนงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ก็คือ ในเรื่องของการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ ในฐานะที่สัมผัสใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากที่สุด(งานหน้าด่าน)เป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องรับปัญหาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า
มายังส านักท้องถิ่นเป็นผู้รับนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้ามาปรึกษาหารือ ขอค า
ชี้แนะ แก้ไข เปลี่ยนแปลงงานที่เห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุง หรือเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือเกี่ยวกับ
การเบิกจ่าย โดยที่ไม่ต้องรอกรมฯ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ เป็นหน่วยตรวจสอบในระดับพ้ืนที่ 
ตรวจสอบในเชิงนิเทศงาน ติดตาม ประเมินผล ซึ่งกรมจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดเหมือนกับท้องถิ่น
ที่ๆ รับผิดชอบโดยตรงของแต่ละท้องถิ่นนั้น มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามค าสั่งของกรมอยู่ตลอด แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นแผนงานซึ่งน ามาจากปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จริง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมจากหลายส่วนงานด้วยกัน จึงท าให้คนในพ้ืนที่หรือคนในชุมชน
ท้องถิ่นรับทราบปัญหาหรือมีโอกาสน าเสนอปัญหาของชุมชนในท้องถิ่นของตนได้ด้วยตนเอง 
ประชาชนสามารถก าหนดกรอบหรือยกปัญหาขึ้นชี้แจงได้เลย๓๖ 
  แผนงานที่ส าคัญ คือ การเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ในท้องถิ่นของตน 
รวมถึงการเป็นหน่วยงานกลางประสานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต๓๗ 
  มีแผนงานเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่เพ่ือที่จะพบปะและชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย มีการจัดท า
แผนออกตรวจเยี่ยมชี้แจงนโยบาย มีการพบปะและสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน  
ในพ้ืนที่ มีแผนงานเกี่ยวกับการออกพ้ืนที่ในแต่ละท้องถิ่น มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แหล่งน้ า รักษา

                                                   
  ๓๕สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๖สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๗สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๐ 

แหล่งน้ า การปลูกปุา แผนนโยบายจังหวัดสะอาดเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการลดทุจริต
คอรัปชั่น ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนงานในทุกพ้ืนที่๓๘ 
  การพัฒนาด้านแผนงาน คือ มีแผนงานหรือแผนพัฒนาระยะยาว ๕ ปี และ ระยะสั้น ๓ 
ปี ในแต่ละแผนงานจะมีการปรับปรุงอยู่ตลอด ก่อนที่จะได้แผนงานได้ จะต้องมีการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการชี้แจงสภาพปัญหาของในพ้ืนที่ในท้องถิ่นของตนว่า 
ในท้องถิ่นของตนมีปัญหาอะไรบ้าง แผนนั้นได้มาจากการจัดเวทีประชาคมร่วมกับประชาชนทุกฝุาย๓๙ 
  มีแผนพัฒนาต าบลทุกปี มีการออกประชาคมทุกหมู่บ้าน มีการปรับปรุงแผนงานทุกปี 
แผนงานจะไปเกี่ยวเนื่องกับแผนงบประมาณรายจ่าย ทั้งนีไ้ด้ยึดถือประชาชนเป็นใหญ่ โดยการออกไป
สอบถามประชาชนว่า ปัจจุบันก าลังเดือดร้อนในเรื่องอะไร ต้องการอะไร การออกส ารวจปัญหาทุกปี 
ในเรื่องของแผนนั้นจะมีการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีแผน ๑ ปี แผน ๓ ปี 
ในเดือนสิงหาคมจะหยิบเอาสภาพปัญหามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาเพ่ือให้เพียงพอต่องบประมาณที่มีอยู่ 
มีการจัดท าแผนงานร่วมกับประชาชน จัดท าแผนงานตามงบประมาณ แผนงานจะเกี่ยวเนื่องกับ
งบประมาณ พอจัดท าแผนเสร็จ ก็จะมาจัดท าแผนงบประมาณรายปี๔๐ 
  ก่อนที่จะท าแผนงาน จะต้องออกหมู่บ้านก่อน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็มาจัดท าแผน ๓ ปี 
ออกหมู่บ้านส ารวจหาปัญหาเพ่ือจัดท าแผนงาน โดยการร่วมมือกันระหว่างผู้น ากับชาวบ้าน ผู้น า คือ 
ผู้ใหญ่ ก านัน อบต. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีความขัดแย้งกัน มีการจัดเวทีประชาคม ประชาชน
เป็นผู้เสนอโครงการต่างๆ มา๔๑ 
  สามารถที่จะวัดผลได้ในภารกิจที่ด าเนินการเป็นรูปธรรม ภารกิจที่ด าเนินการเป็นปัญหา
และความต้องการของชุมชนที่แท้จริง แผนงานต่างๆมาจากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 
แผนที่ได้มาจากการท าเวทีประชาคมในหมู่บ้าน การน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดที่จะมาแปลงเป็นนโยบาย
สู่การปฏิบัตินั้นจะต้องมาจากสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนก็คือในเรื่องของการท าประชาคม
หมู่บ้าน ต าบล จะน ามาขึ้นเป็นนโยบาย ประชาชนมีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนก็น าเอาปัญหาอันนั้น
มาเป็นนโยบายในทางการเมืองและน าไปสู่เรื่องการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติ เสร็จแล้วก็น าไปตั้งเป็น
งบประมาณที่จะด าเนินการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ จะต้องท าให้มีความสอดคล้องกับการบูรณาการตาม
นโยบายของชาติควบคู่ไปกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาทีง่่ายขึ้น๔๒ 

                                                   
  ๓๘สมัภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๙สมัภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หน.งานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๐สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๑สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๒สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๑ 

  การสงเคราะห์และการสร้างชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้ได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเห็นเป็นการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์เลี้ยงชีพ การออกตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ การ
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่พ่ึงพิง รวมถึงการจัดกิจกรรมการแสดงออกต่างๆ จุดเด่นของแผนนั้น คือ 
การมีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ตั้งแต่หาปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นมา 
เพราะว่าระเบียบข้อบังคับมีไว้ว่า ท้องถิ่นต้องประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต้องท าแผนที่ผ่านการ
ประชาคมทุกปี ต้องมีการประชุมผู้บริหาร ต้องไปหาปัญหา หาความจ าเป็นที่ เร่งด่วน เมื่อหาได้แล้ว 
ต้องจัดล าดับ ต้องให้ชาวบ้านประชุมจัดล าดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ต้องจัดไว้ทุกหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะรู้ว่า  
ถ้ามีเงินเข้ามา โครงการชิ้นนี้ที่จะต้องท าเป็นอันดับแรก แต่เมื่อถึงขั้นตอนของ อบต. ก็จะมีการ
กลั่นกรองว่า โครงการไหนบ้างที่จะท าได้ โครงการไหนที่ท าไม่ได้เพราะเกินศักยภาพ ก็จะส่งขึ้นไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปอ าเภอ ส่งไปจังหวัด ส่งไป อบจ. ถ้าเป็นงานที่ท าได้ก็จะจัดคิว ไว้ เมื่อผ่าน
ประชาคมแต่ละหมู่บ้านแล้ว เขาจะประชุมประชาคมต าบล เพ่ือให้รู้ว่าแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง 
แล้วจัดเรียงล าดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พอเรียงล าดับปัญหา ประชุมเสร็จก็เป็นเครื่องยืนยันว่านายกต้องท า
ตามแบบแผนที่เรียงไว้ดังกล่าวนี้ ช่วงจัดท าแผนแผนงานนั้นจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม เมษายน 
พฤษภาคม มีการจัดประชุมคณะกรรมการหลายชุด มีประชุมกันอยู่หลายครั้ง เมื่อได้เป็นแผนงานแล้ว 
ก็ไม่ค่อยได้ประชุม หลังจากได้แผนงานแล้ว มีการประชุมติดตามผลของแผนงานว่า โครงการอะไร
บรรลุเปูาหมายกี่เปอร์เซ็นต์ ได้ท ากี่โครงการ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และมีข้อเสนอแนะอย่างไร ก็จะมี
คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเข้ามาติดตามประเมิน แล้วก็จะเสนอมาทางนายกๆ ก็น าไปรายงานในสภา
ให้ได้ทราบ สภาก็จะเตรียมข้อมูลว่า แผนงานของเรา โครงการของเรา ในปีนี้ จะเป็นแบบนี้ ท าไปได้กี่
เปอร์เซ็นต์และมีปัญหาอะไรก็จะสะท้อนกลับไป ในการจัดท าแผนงานจะมีคณะกรรมการอยู่ ๒-๓ ชุด 
มีผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และมีหน่วยงานราชการในพ้ืนที่๔๓ 
  แผนงานได้มาจากนโยบาย เมื่อมีนโยบายแล้ว ก็แยกเป็นแผนงานว่า แผนงานนี้มีความ
เกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชนอย่างไร หรือแต่ละแผนงานมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชนอย่างไร 
โดยการจัดท าแผนงานนั้นทุกๆ ปี จะมีการออกพบปะกับประชาชนเพ่ือจัดท าแผนงานหรือแผนพัฒนา 
มีการรวบรวมปัญหาของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง หลายๆ หมู่บ้านอาจมีปัญหา
คล้ายกันและแตกต่างกัน น ามาจัดท าเป็นแผนงานตามด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านสาธารณสุขเกี่ย วกับ
การดูแลสุขภาพ และเรื่องขยะเป็นต้น การออกพ้ืนที่สามารถท าให้แยกประเด็นปัญหาของแต่ละอย่าง
ได้ตามความเป็นจริงของแต่ละชุมชนและแต่ละหมู่บ้านที่ออกไปประชาคม๔๔ 
  ทาง อบต. จะมีโครงการประจ าคือ โครงการ อบต. สรรจรพบประชาชน โดยมีการ
ออกไปตรวจเยี่ยม และถามสาระทุกข์สุขดิบเพ่ือจัดท าแผนงาน เพ่ือน าปัญหาความเดือดร้อนจาก
                                                   
  ๔๓สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๔๔สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๒ 

หมู่บ้านมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาเป็นแผน ๓ ปี และก็น ามาผลักดันเข้าสู่กระบวนการในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณสภาต าบล๔๕ 
  การจะได้แผนงานมานั้น อันดับแรกจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือไป
รับทราบสภาพปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน เมื่อรับทราบปัญหาเสร็จแล้ว จะให้ชุมชนเสนอมาว่ามี
ปัญหาอะไรบ้าง และปัญหาที่ส าคัญที่สุดของชุมชนอย่างน้อยโดยให้เลือกออกมาสัก ๕ ปัญหา ที่เป็น
ความจ าเป็นและเป็นความต้องการของชุมชน เมื่อได้ปัญหาเสร็จแล้ว จะน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
แผนพัฒนา ๓ ปี ซึ่งจะเก่ียวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี นั้นด้วย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะออกมาก่อน
อยู่แล้ว หรือมีอยู่ก่อนแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน๔๖ 
  ในการด าเนินงานนั้น มีจุดเด่น คือ การได้จัดท าเวทีประชาคมร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่  
ดูความต้องการของประชาชน การไปศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
เพ่ือการพัฒนา การพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง ไม่นั่งติดที่ การจัดท าแผนพัฒนากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น แผนพัฒนาทุกอย่าง ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงประชาชน ต้องได้รับทราบร่วมกัน๔๗ 
  ก่อนที่จะได้แผนมานั้นมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ได้ทราบล่วงหน้าเช่น 
การนัดประชุมประชาคมในช่วงเวลาเย็นเพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมาประชุมให้มากที่สุด การออกไป
ประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน และส ารวจความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เมื่อได้รับรู้รับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของชาวบ้านแล้ว ก็มาจัด
เรียงล าดับความเร่งด่วนตามสภาพของแต่ละปัญหาพ้ืนที่ ลงไปดูตามเป็นความจริง ก็จะมีการจัดท า
เป็นแผนเพื่อการพัฒนา๔๘ 
  มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ล่วงหน้า ระบบจัดท าแผนจะมีการออกประชาคม
เพ่ือเก็บสภาพปัญหา และมาแยกสภาพปัญหาว่าอันไหนเกินศักยภาพและอันไหนไม่เกินศักยภาพ  
การน าเอากรอบนโยบายของกรม ของจังหวัด มาประกอบกันเป็นแผนทุกส่วน และก็นโยบายของ
ผู้บริหารในท้องถิ่นนั้นด้วย นโยบายที่ได้มาจากการหาเสียงของกลุ่มผู้ที่ได้รับการเลือกมาจากการ
เลือกตั้งนั้นด้วย นโยบายจากชาวบ้าน แผนงานไหนที่เกินความสามารถก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่
เขามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การเรียงล าดับความส าคัญของสภาพปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละ
หมู่บ้าน การเฉลี่ยงบประมาณในการบริหารการพัฒนาให้เสมอภาคกัน๔๙ 

                                                   
  ๔๕สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๖สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๗สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๘สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๙สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๓ 

  กระบวนการในการจัดเตรียมข้อมูลนั้น จะมีการน าข้อมูลจาก จปท. มาอ้างอิง การเข้า
ร่วมเป็นสภาชีต าบลสุขภาวะ จะมีแบบสอบถามข้อมูลที่ละเอียดมากมาเป็นหลัก มีกระบวนการการ
ออกชุมชนเพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ เมื่อออกชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่
ได้มานั้น ส่วนมากจะเป็นข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป เช่น ประปา ไฟฟูา เป็นต้น 
มาจัดท าเป็นแผนงานเพ่ือพัฒนาตามความเดือดร้อนของชาวบ้าน การท างานของเทศบาลนั้น จะต้อง
ดูแลทุกอย่างในหลายๆ ด้าน ที่อยู่ที่อาศัย การอยู่ การกิน เรื่องสุขภาพ ในการลงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่นั้น 
ได้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดหรือศาลากลางของหมู่บ้าน หรือศาลาชุมชน เป็นสถานที่จัดเวที
ประชาคมเพ่ือส ารวจหาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน บางพ้ืนที่เอกชนให้ความร่วมมือ 
ในการร่วมพัฒนา บางพ้ืนที่เอกชนไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนา๕๐ 
  แผนงานนั้นได้มาจากการจัดเวทีประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ แล้ว การน าเอาสภาพ
ปัญหาที่จะเห็นว่าจะต้องแก้ไขเร่งด่วนจริงๆ มาจัดเรียงล าดับปัญหา แล้วบรรจุลงไว้ในแผนการพัฒนา 
เกี่ยวกับแผนงานต่างๆ นั้น มีการคีย์งานลงในระบบ และมีแผนงานครบทุกหมู่บ้าน๕๑ 
  ๒.  ปัญหาอุปสรรค 
  ปัญหาอุปสรรคการบริหารเกี่ยวกับเรื่องคน เงิน งาน ทั้ง ๓ อย่างนี้ ของแต่ละพ้ืนที่๕๒ 
  ในการมีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบตามแผนงานนั้น ไม่ได้เกิดจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง เป็นแผนงานที่ถูกก าหนดขึ้นมาจากฝุายผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนขาด
การมีส่วนร่วม ไม่มีจิตส านักรับผิดชอบ ประชาชนบางส่วนไม่มาร่วมประชุมเพราะมองว่าไม่ได้เบี้ย
เลี้ยงหรือเบี้ยประชุม บางแผนงานไม่ตรงกับความต้องการ เสนอแผนงานไปอย่างหนึ่ง กลับไปบรรจุ
แผนงานอีกอย่างหนึ่ง๕๓  
  เรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อสิ่งที่จะท า แผนงานหรือโครงการที่ไม่ได้มาจาก
ประชาชนที่แท้จริง เป็นความต้องการของผู้บริหารมากกว่า คนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ประชาชน๕๔ 
  มีปัญหาอุปสรรค คือ ถ้าเป็นระบบการเมืองมักจะมีฝักฝุาย ถ้าฝุายไหนได้ก็เป็นผู้มา
บริหารในการจัดเวทีประชาชน ก็จะเป็นกลุ่มของฝุายนั้นไปจัด แล้วก็กลุ่มของฝุายนั้นมาร่วม วิธีจัดนี้
เป็นผลที่ดี แต่ผลประโยชน์ที่จะตกถึงประชาชนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แผนงานบางส่วนที่ได้มา ไม่ได้มา
จากประชาชนอย่างแท้จริง จะกลายเป็นประเด็นปัญหาที่ประชาชนไม่ได้รับรู้รับทราบ กลับกลายเป็น
ประเด็นของตนที่ไม่ได้ถูกแก้ไขโดยประชาชนที่คิดต่าง บางกลุ่มไม่เข้าร่วมเวทีประชาคม เพราะมองว่า 

                                                   
  ๕๐สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๑สัมภาษณ์ นางพิชญามญช์ุ เดชศิริ, หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๒สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๓สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๔สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๔ 

ไม่ใช่ฝุายของตนจัด บางกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมฟังปัญหา ปัญหาที่ตนมีอยู่ก็เลยไม่ได้ถูกแก้ไขปัญหา ปัญหา 
ก็เลยไม่ได้ถูกเขียนไว้ในแผนงาน เมื่อถึงเวลาแก้ไขปัญหา ปัญหาของกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
จึงไม่ได้ถูกแก้ไข เพราะไม่ได้ถูกบรรจุไว้แผนงานที่จะต้องแก้ไข การขาดความร่วมมือของพ่ีน้อง
ประชาชนในการมีส่วนร่วมเข้าประชุมรับฟังปัญหา๕๕ 
  แผนงานบางครั้งไม่ได้เกิดจากประชาชนจริงๆ แต่เกิดจากตัวแทนชาวบ้าน คือ อบต. 
บางครั้งชาวบ้านขาดการเอาใจใส่ คือ ไม่เห็นความส าคัญของแผนงาน ชาวบ้านไม่เข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน การด าเนินไม่บรรลุเปูาหมายเนื่องจากประชาชนไม่มีส่วนร่วม๕๖ ปัญหาหลักๆ คือ 
งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถท าตามโครงการได้ทั้งหมดเนื่องจาก มีงบประมาณจ ากัด๕๗  
  สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ประกอบกับนโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ท าให้
ท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล งบประมาณไม่เพียงพอ๕๘ ปัญหา
อุปสรรคเรื่องแผนงานส่วนมากคือความต้องการของประชาชนมันเกินศักยภาพ การไม่เข้าใจใน
หลักการท างานของ อบต. การเข้าใจว่าท้องถิ่น อบต. มีหน้าที่ให้ เมื่อมีปัญหาก็มองว่า อบต. เป็น
แหล่งทุนหรือแหล่งเงินที่จะให้การสนับสนุนได้ทุกอย่าง นายกทีม่าจากการเลือกตั้งก็รับปากประชาชน
ไว้ก่อนซึ่งไมรู่้ว่า จะท าได้หรือไม่ได้ ซึ่งจัดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างาน๕๙ 
  ชุมชนแจ้งปัญหาไม่ครบ แจ้งความต้องการไม่ครบ ส่วนมากจะมองโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป็นหลัก พ่ีน้องประชาชนส่วนมากมักมองไปเฉพาะถนนหนทางเป็นหลักไม่มองในด้านอ่ืนๆ เช่น   
ด้านการศึกษาจะไม่ค่อยพูดถึง เรื่องสาธารณสุขหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยพูดถึง นานๆพูดครั้งหนึ่ง 
มองเฉพาะสิ่งที่ใช้ในประจ าวัน เช่น ประปาน้ า ไฟฟูา เป็นต้น๖๐ ในช่วงที่ออกไปประชาคมนั้นเป็นช่วง
ทีช่าวบ้านต้องออกไปท ามาหากิน ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมประชาคมเป็นผู้สูงอายุ ปัญหาต่างๆไม่ได้มาจาก
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง ส่วนมากเป็นการชี้น าของผู้บริหารหรือตัวแทนที่เป็น 
สอบต.หรือผู้น าหมู่บ้าน และปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหามาก ก็คือ ปัญหาด้านงบประมาณ 
เพราะว่าตอนนี้ งบประมาณที่ถ่ายโอนมาท้องถิ่นนั้น จะถูกลดทอนลง ส่วนมากจะถูกดึงไปที่กรม,กอง,
ของตัวเอง คือ จะไม่ผ่านมาทาง อบต. โดยตรงเหมือนสมัยรัฐบาลชุดก่อนๆ ประชาชนของแต่ละ
หมู่บ้านมาไมถ่ึงครึ่งในการร่วมประชุมประชาคม เพราะประชาชนต้องไปท ามาหากิน๖๑ 

                                                   
  ๕๕สมัภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หน.งานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๖สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๕๗สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๘สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๙สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๖๐สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖๑สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๕ 

  ในแผนงานหรือแผนพัฒนานั้น สิ่งที่ต้องการพัฒนาคือทุนมนุษย์หรือพัฒนาคนเป็นหลัก 
เช่น เน้นให้มีการศึกษา เน้นให้มีความรู้ เน้นให้มีคุณธรรมและจริยธรรม (แต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 
ไม่ค่อยใส่ใจแผนพัฒนาเชิงคุณธรรมและจริยธรรม) ส่วนใหญ่มักมองไปที่แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
มากกว่า ไมค่่อยจะใส่ใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประชาชนไม่เข้าใจในแผนงานหรือแผนพัฒนา 
มีโครงการจัดถือศีลฟังธรรม กลับไม่ค่อยมีผู้ให้ความร่วมมือ ถ้าเป็นโครงการที่สนุกสนานรื่นเริงเฮฮา 
คนมักจะเต็มและจะเยอะ จะให้ความร่วมมือดี ส่วนการพัฒนาเด็กตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเพ่ือให้มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม แต่ประชาชนกลับไม่เข้าใจในแผนพัฒนาเหล่านี้ ภาคเอกชนเองก็ไม่ได้
ให้ความร่วมมือในการบริหารงาน มีการขัดค้านไม่เซ็นเอกสารให้ จึงเป็นประเด็นปัญหาอุปสรรคต่อ
แผนงานหรือแผนพัฒนาชุมชน เมื่อพ่ีน้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ก็ไม่สามารถจะท าอะไรได้มาก 
นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณทีไ่มเ่พียงพอต่อการบริหารงาน๖๒ 
  งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ และความไม่ใส่ใจต่อปัญหา๖๓ บางท้องที่บางหมู่บ้านประชาชน
ขาดความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่จุดเป็นปัญหา 
ประชาชนมาร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งของแต่ละหมู่บ้าน๖๔ 
  พ่ีน้องประชาชนมาร่วมประชุมไม่เยอะ เมื่อมาประชุมก็มีแต่ปัญหาเรื่องถนนหนทาง 
ประปา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไม่ค่อยมี งบประมาณไม่เพียงพอต่อแผนพัฒนา ความ
ต้องการตามแผนพัฒนาที่มีมากกว่างบประมาณท่ีจะไปใช้ในการพัฒนา ปัญหามี ๑๐๐ กว่าเรื่อง ท าได้
จริงๆ ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง เพราะขาดงบประมาณ๖๕ 
  เมื่อลงมือท างานในพ้ืนที่ กลับไม่ได้ร่วมรับความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาตามแผนงาน
ระหว่างเทศบาลกับชาวบ้านหรือเอกชนในพื้นที่บางส่วน ท าให้เกิดปัญหาต่อแผนพัฒนาจนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายได้ การขาดความร่วมมือของประชาชนในบางพ้ืนที่ 
ปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตามแผนงานไม่เพียงพอต่อการพัฒนา๖๖หมู่บ้านที่ติด
กับถนนใหญ่ยังคงต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ ซึ่งส่วนนี้ควรที่จะจัดสรรให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลน
มากกว่า การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ๖๗ 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง ๑๗ ท่าน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน แผนงาน มี จุดเด่น และ ปัญหาอุปสรรค ที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ ๔.๒ 

                                                   
  ๖๒สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖๓สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖๔สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖๕สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖๖สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖๗สัมภาษณ์ นางพิชญามญช์ุ เดชศิริ, หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน มี จุดเด่น 
และ ปัญหาอุปสรรค ดังนี้   

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
( จุดเด่น ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน แผนงาน 

มีการร่วมประชุมประชาสมาคม ๑๐ ๑,๒,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔ 

มีการปรึกษาหารือ แนะน า แก้ไข ๑ ๒ 

เป็นศูนย์กลางส าหรับข้อมูลข่าวสาร ๑ ๓ 

มีการจัดท าแผน และ ชี้แจงนโยบาย ๒ ๔, ๔, ๑๕ 

มีแผนระยะยาว ๕ ปี สั้น ๓ ปี ๔ ๕, ๕, ๖, ๗, ๑๒ 

มีการปรับปรุงแผนงานทุกปี ๓ ๖, ๑๐, ๑๕ 

ส ารวจหาปัญหาเพื่อจัดท าแผนงาน ๔ ๗, ๑๐, ๑๓, ๑๗ 

มีการบูรณาการตามนโยบายชาติ ๑ ๘, ๘ 

มีการประชุมติดตามของแผนงาน ๑ ๙, ๙ 

มีการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง ๑ ๑๐, ๑๓ 

มีการพัฒนาให้เสมอภาคกัน ๑ ๑๑,๑๕ 

รับทราบปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน ๑ ๑๒,๑๓ 

ดูความต้องการของประชาชน ๑ ๑๓ 

จัดเรียงล าดับความเร่งด่วน ๑ ๑๔ 

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า ๑ ๑๕ 

มีการคีย์งานลงในระบบ ๑ ๑๖ 

มีแบบสอบถามข้อมูลที่ละเอียดมาก ๑ ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน มี จุดเด่น 
และ ปัญหาอุปสรรค ดังนี้ (ต่อ)   

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
( ปัญหาอุปสรรค ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานไม่ได้เกิดจากประชาชน ๓ ๑, ๒, ๔ 

งบประมาณไม่เพียงพอ ๙ ๒, ๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๕ 

ประชาชนไม่ได้รับรู้รับทราบ ๓ ๓, ๕, ๖ 

สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ๒ ๔, ๘ 

การศึกษาจะไม่ค่อยพูดถึง ๒ ๕, ๑๐ 

ไม่ค่อยใส่ใจแผนเชิงคุณธรรม ๒ ๖, ๑๒ 

ไม่ใส่ใจคุณธรรมและจริยธรรม ๒ ๗, ๑๒ 

ความไม่ใส่ใจต่อปัญหา ๒ ๘, ๑๓ 

ประชาชนขาดความร่วมมือ ๒ ๙, ๑๔ 

การพัฒนาคุณธรรมไม่ค่อยมี ๒ ๑๐, ๑๕ 

การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ๒ ๑๑, ๑๕ 

ไม่ร่วมมือกันพัฒนาตามแผนงาน ๒ ๑๒, ๑๖ 

ความไม่ใส่ใจต่อปัญหา ๑ ๑๓ 

ประชาชนขาดความร่วมมือ ๑ ๑๔ 

ประชุมแต่ปัญหาเรื่องถนนหนทาง ๑ ๑๕ 

การจัดสรรงบประมาณ ๑ ๑๖ 

การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ๑ ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 ๔.๑.๓  การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ  
  ๑.  จุดเด่น 
  มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการปฏิบัติธรรม ปีละ ๑ ครั้ง และในช่วงเข้าพรรษาจะมี
กิจกรรมเข้าวัดทุกอาทิตย์ ไปร่วมท าบุญที่วัด โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้จัดงาน
และประสานความร่วมมือกับส านักงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม จัดไปตาม 
วัดต่างๆ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ไปทุกอ าเภอ โดยมีท่านผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้เชิญชวนเข้าวัด 
(สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์)๖๘  
  เป็นโครงการระยะสั้นซึ่งสามารถท าได้ภายในปีนั้นเลย แผนงานระยะยาวจะเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ก็มี ถ้าเป็นโครงการระยะยาว เขาเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่จะเกิน ๕ ปี หรือ ๑๐ 
ปี แผนงานระยะก าหนดไว้ไม่เกิน ๑ ปี ที่ส าคัญจะมีงบประมาณซึ่งใช้ได้เลย โครงการเล็กๆ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐาน น้ าไหล ฟูาสว่าง เป็นต้น จะถูกกว่า๖๙  
  จุดเด่น ด้าน โครงการพัฒนา คือ เป็นการติดต่อสื่อสารทุกระดับทั้งบนลงล่าง-ล่างขึ้นบน 
มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์กลุ่ม เพ่ือรับทราบปัญหาและ
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีระบบความสัมพันธ์ทางการสื่อสารติดต่อประสานงานโครงการพัฒนาดี 
โครงการก็บรรลุตามเปูาหมาย๗๐  
  มีโครงการจังหวัดสะอาด มีโครงการการลดทุจริต โดยมีวิธีท า คือ เรียนเชิญผู้บริหารทุก
แห่งในทุกท้องถิ่นมาร่วมประชุมกันลงนาม MOU มี ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่องทุจริต และ ๒. เรื่องขยะ) ที่
หอประชุมจังหวัดมหาสารคามเพ่ือร่วมกันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น๗๑  
  ด้านโครงการนั้นจะสอดคล้องกับประเด็นที่ว่าเป็นโครงการที่แก้ไขสภาพปัญหาได้ถูกจุด 
เป็นโครงการที่ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ และเป็นโครงการที่
ได้มาจากสภาพปัญหาในพ้ืนที่ในท้องถิ่นจริง ประชาชนประสบกับสภาพปัญหาจริง และเป็นโครงการ
ที่มีส่วนร่วมกับพ่ีน้องประชาชน ถ้าเป็นของรัฐบาล คือ เขาสั่งลงมาเลย ไม่ใช่เป็นความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนไม่อยากได้ก็มี มีโครงการทางด้านพระพุทธศาสนาและประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา มีโครงการการสร้างความสามัคคีของเด็กวัยรุ่นระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน๗๒ 
  จุดเด่นของโครงการ คือ การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม จุดเด่นของการมีต้นทุนเดิม 
ตัวอย่างเช่น การมีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น โครงการที่จัดท าขึ้นสามารถพัฒนาได้ถูกที่ 

                                                   
  ๖๘สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๖๙สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๗๐สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม,ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๑สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๒สมัภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หน.งานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๙ 

ถูกจุด ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาชน มีการเรียงล าดับโครงการตามสภาพปัญหาที่เร่งเด่นและที่
จะต้องรีบแก้ไขตามสภาพปัญหา ชาวบ้านเป็นผู้เสนอโครงการ๗๓  
  ความร่วมมือในการจัดท าโครงการร่วมกัน มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีโครงการปลูก
ปุาทุก มีโครงการเศรษฐกิจ การส ารวจดูโครงการว่าเป็นโครงการอะไร การประชุมชี้แจงหรือการท า
ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้น าชุมชนกับชาวบ้านเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านโครงการต่างๆ  
มีการมุ่งจัดท าโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชน โครงการต่างๆจะถูกท าจัดไว้ในระบบเว็บไซต์๗๔  
  โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่นั้นจริง 
มีความยั่งยืนของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดท าโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
ในการพัฒนา มีความโปร่งใส คุ้มค่า ด้านงบประมาณ มีการดูแลและการจัดการศึกษาในระดับก่อนวัย
เรียนและระดับปฐมวัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล  งานสวัสดิการชุมชน ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการแต่ละโครงการเมื่อเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหน 
ก็จะเชิญหน่วยงานนั้นมาร่วมปรึกษาหารือด้วย สามารถจัดประชุมได้ทั้งในบ้าน วัด และ โรงเรียน 
ตามความเหมาะสม มีการรับนโยบายเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มาปฏิบัติ นับตั้งแต่จังหวัด
ลงมาหาอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ทั้งนี้ ผู้น าของแต่ละบ้านได้ให้ความส าคัญและช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านได้ทราบถึงโครงการ๗๕  
  โครงการ ด้าน ดูแลวัด ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ เน้นพ้ืนที่ปุา
ชุมชน การอยู่กับปุาชุมชน เก็บอาหารจากปุาเป็นอาหาร และจ าหน่ายเป็นรายได้ ไม่มีผู้บุกรุกแผ้วถาง
ปุาชุมชน ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อบต. มีการจัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ โดยประชาชนทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม และกิจกรรมคลองสวยน้ าใส การรักษาความสะอาดในชุมชน  การคัดแยกขยะ ส่วนมาก
ท้องถิ่นไม่ได้มีโครงการใหญ่ๆ มีเพียงแต่โครงการเล็กๆ โครงการที่จะต้องแก้ปัญหาเพราะมีความ
เดือดร้อนจริงๆ เช่น ที่ทางสาธารณะไปท าสวนท านา ซึ่งราชการอ่ืนจะมองไม่ค่อยเห็น จะมองเห็น
เฉพาะถนนเส้นหลักๆ มองเห็นประปา ขยายถิ่นเพ่ือการเกษตรหรือไฟฟูา มีโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ที่
ทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งลงมา ในส่วนของ อบต. เองคือไปร่วมด้วยในโครงการนั้น 
ซ่ึงภารกิจหลักจะเป็นของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับอ าเภอร่วมกันจัดท า เมื่อมีโครงการมา
ก็ร่วมปฏิบัติตามโครงการนั้นด้วย เมื่อมีโครงการเข้ามาก็จัดท าเวทีประชาคมในพ้ืนที่ในท้องถิ่น มีการ
จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าปีในท้องถิ่น เมื่อมีกิจกรรมประชุมต่างๆ ทาง อบต. 
กับ วัด จะร่วมกันจัดประชุม เมื่อทางวัดมีกิจกรรมก็จะมาขอเครื่องไม้เครื่องมือไปจัดเตรียมสถานที่ 
และขอแรงคนใน อบต. ไปช่วยดูแล และร่วมด้วยช่วยกันตลอดมา มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริม

                                                   
  ๗๓สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๔สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๕สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๐ 

คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง มีการสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษ มีโครงการลูกหลานถือไม้
กวาดเข้าวัด (หรือไม้กวาดคุณธรรม)๗๖ 
 โครงการจะยึดมาจากแผนงานหลังจากที่ได้ออกเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ประจ าต าบล เช่น ต้องมาดูว่าปัญหานั้นจะต้องแก้ไขอย่างไร จะต้องน าโครงการอันไหนไปแก้ไขปัญหา 
เช่น มีโรคระบาดในพ้ืนที่ จะต้องท าโครงการอะไรไปบ้างเพ่ือแก้ไขปัญหาตรงนั้น หรือเพ่ือปูองกัน
ปัญหาตรงนั้น ต้องให้ได้แผนงานก่อน พอได้แผนงานเสร็จ โครงการก็จะง่ายขึ้น ถ้าไม่มีแผนงาน 
โครงการก็จะไปได้ยาก เพราะจะท าให้ไม่สอดคล้องกัน๗๗  
  โครงการแต่ละโครงการที่เข้ามานั้น ได้มีการตรวจสอบและการติดตามผลอยู่เรื่อยๆ เมื่อมี
การติดตามผล ก็จะมีเสียงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของโครงการนั้นๆ๗๘ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง ICT เพราะปัจจุบันนี้จะมีการแนะน าให้ประชาชนได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่อง ICT และรู้จักการน าเอา
ความรู้ จากไอซีทีมาใช้ประโยชน์ มีโครงการจัดการขยะเพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน มีการจัด
สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็ก-เยาวชนที่จัดแล้วได้ประสบผลส าเร็จอยู่ที่ อบต.หนองทุ่ม วัดกู่มิตถิลา 
ต.หนองทุ่ม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจ าอ าเภอ เป็นการร่วมมือกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ยั่งยืนของอ าเภอ มีการจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรมของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก มีสภาเด็กและเยาวชน และให้
ความรู้เกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งจะมีโครงการต่อเนื่องอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนแก่    
พ่ีน้องประชาชน ในพ้ืนที่๗๙ 
  มีโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีโครงการปริวาสกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับผู้มาปฏิบัติธรรม โครงการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นหลักในการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการทาง
พระพุทธศาสนา โครงการเข้าวัดฟังธรรม โดยมีบ้านหลุมเป็นต้นแบบ๘๐ โครงการสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร โครงการที่ได้มานั้น เป็นโครงการที่มาจากปัญหา
และความต้องการของชาวบ้านจริงๆ มีการจัดกิจกรรมโครงการช่วงเข้าพรรษาทุกปี มีการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาตนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการจัดประชุมจัดท าโครงการที่วัด มีระบบ
ตรวจสอบเยอะขึ้น ท าให้งบประมาณไม่สิ้นเปลือง๘๑  

                                                   
  ๗๖สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๗๗สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๘สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๙สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๐สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๑สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 

  มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในพื้นท่ี มีโครงการร่วมกับ
อ าเภอ โครงการซ่อมเครื่องมือการเกษตร โครงการปูองกันภัย บรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน มีการ
เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัย การจัดการกับขยะ การด าเนินโครงการไปตามระเบียบกฎหมาย๘๒ มี
โครงการผู้สูงอายุ มีโครงการการจัดตั้งโรงเรียน มีโครงการปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ประชาชนในหลายพ้ืนที่และหลายจังหวัดให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวหลายๆ ท่าน การบริหารจัดการที่ดี โครงการเกิดขึ้นมาจากการผู้บริหาร ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และการมีส่วนร่วมประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับโครงการต่างๆ๘๓ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษา วัดศิริบุรีวังแสง 
ปฏิบัติธรรมวัดบูรพาหนองบัว กองทุนบุญสัจจสวัสดิการชุมชน หรือว่ากองทุนออมวันละบาท๘๔  
  ๒.  ปัญหาอุปสรรค 
 มีปัญหาอุปสรรคเรื่องการสอบแข่งขัน, เรื่องการบรรลุแต่งตั้งและผลประโยชน์เรื่องเงิน, 
การโยกย้าย การทุจริตโครงการ๘๕มีปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่นมาก โครงการที่เจอทั้งในเรื่องคน 
ระบบจัดการบริหารจัดการ มีช่องในเรื่องของปัญหาการทุจริต เช่น อบต.ทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะซึ่งควบคุมไปด้วยน้ าไหล ฟูาสว่าง มีการฮ้ัวการประมูล การสมยอม
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หลายๆ โครงการ มาจากผลประโยชน์ของกลุ่มสมาชิกนายก หรือ
กลุ่มหัวคะแนน ตัวอย่าง เช่น การแบ่งผลประโยชน์ด้วยเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กลุ่มพวกพ้องตัวเอง
ไปคนละ ๑ หมื่น ไปท าถนน ซึ่งความจริงแล้วไม่อาจสามารถท าถนนให้ส าเร็จไปได้เนื่องจากท าให้
งบประมาณเพียงเงินหมื่นนั้น เป็นการจัดสรรงบประมาณตามฐานเสียงตามฐานคะแนน ตามฐานของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ โครงการใหญ่ 
อปท. ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือบรรลุเปูาหมายได้ โครงการที่เกินขีดความจริง
ในลักษณะเผลอฝัน โครงการที่เกินขีดศักยภาพทางด้านงบประมาณ ทางด้านความรู้ความสามารถ 
โครงการไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้๘๖ 
 การขาดบุคลากรในการท างาน กิจกรรมตามโครงการมีจ านวนมาก แต่มีบุคลากรจ ากัด 
รวมถึงงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การด าเนินการโครงการได้ไม่เต็มก าลังเท่าที่ควรจะได้๘๗ 

                                                   
  ๘๒สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๓สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๔สัมภาษณ์ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ, หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๕สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๖สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๗สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม,ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๒ 

ปัญหาการแยกขยะ ประชาชนยังมีการแยกขยะน้อยอยู่ ปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพ่ือการ
บรรจแุต่งตั้งบุคลากรเข้ามาท างานของผู้บริหาร๘๘  
  ปัญหาในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมาจากตัวผู้บริหารเองที่เข้ามาด้วยการลงทุน
ก่อนเข้ามาเป็นผู้บริหาร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยการถอนทุนคืน การเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง ปัญหา
โครงการเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง การขาดร่วมมือ การโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการกับผู้น าชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆเอง๘๙  
  อบต. แต่ละท้องที่มีสถานที่แตกต่างกัน ไม่สามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ทั้งหมด ต้นทุน
ในเรื่องของการพัฒนามีความแตกต่างกันแต่ละ อบต. สภาพแวดล้อมภูมิประเทศมีความแตกต่างกัน 
การพัฒนาของต าบลนี้อาจดี แต่ว่าน าไปพัฒนาต าบลอ่ืนอาจใช้ไม่ได้ ต้นทุนของแต่ละ อบต. มีความ
แตกต่างกัน ต้นทุนในการพัฒนาที่แตกต่างกันจึงท าให้โครงการไม่บรรลุเปูาหมาย บางโครงการนั้น
ชาวบ้านไม่ได้รับรู้รับทราบ บางโครงการชุมชนไม่ได้รู้เห็นด้วย ชาวบ้านไม่ได้ติดตาม การพัฒนาเป็น
การพัฒนาที่ไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่ในรูปแบบของ อบต. ไม่ควบคุมปัญหา ออกไปส ารวจปีไหนๆ ก็
จะมีแต่เรื่องถนนหนทางเหมือนเดิม เรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้ เรื่องไฟ ไม่ค่อยร่วมมือสักเท่าไหร่ มีแต่
ถนน คสร. ตัดลงไปจนถึงกลางทุ่ง การพัฒนาที่มุ่งพัฒนาแต่ด้านเดียว เช่น ถนนหนทาง เป็นต้น๙๐  
  งบประมาณไม่เพียงพอกับโครงการ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการสอบแข่งขันเพ่ือรับ
การบรรจุตั้งแต่เป็นข้าราชการ๙๑ประชาชนให้ความร่วมมือน้อย สภาพเศรษฐกิจท าให้ความเป็นอยู่
และความร่วมมือด้านการพัฒนาของประชาชนมีน้อย ขาดการติดตาม ขาดการการประเมิน ไม่ต่อ
ยอดโครงการให้เกิดความยั่งยืน ปัญหาเกิดจากการไม่ท าโครงการนั้นๆ ให้มีความต่อเนื่อง ชาวบ้านไม่
ค่อยร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงมี แต่ก็น้อยคนที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จึงท าให้การตกลงร่วมกันได้
ไม่ค่อยดี๙๒  
  พ่ีน้องประชาชน ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องท าให้ประชาชน ยังไม่มีส่วน
ร่วมมากเท่าที่ควร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก เพราะ
มองเห็นเป็นรูปธรรม บางโครงการที่ไม่คุ้มค่าเขาก็จะไม่ท าเลย ถ้าอยากท าให้ไปหา อบต. ถ้าโครงการ
นั้นไม่เข้ากับอ านาจหน้าที่ ก็ท าไม่ได้เลย ปัญหาแรกคือ ระเบียบกฎหมายไม่ค่อยเอ้ือ ไม่ตอบสนองกับ
คุณธรรมของวัฒนธรรมท้องถิ่นสักเท่าไร เพราะในวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น เมื่อมีการจัดท ากิจกรรมหรือ
มีโครงการ จะมีการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มา และจะมีการเลี้ยงข้าวกัน แต่ในระเบียบกฎหมายนั้นไม่มีเลย 

                                                   
  ๘๘สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๙สัมภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หัวหน้างานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานฯ,๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๐สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๙๑สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๒สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 

การท าโครงการให้ตรงต่อระเบียบเป็นเหตุล าบากต่อผู้จัดท า เป็นเหตุให้ถูกตรวจสอบ ท าให้คนที่
ท างานไม่สามารถคิดนอกกรอบ เพราะไม่ตรงกับกฎระเบียบ กลัวมีปัญหาทีหลัง๙๓  
  ชุมชนส่วนมากต้องการอยากได้โครงการที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม ส่วนด้านการศึกษา
ถูกมองว่าเป็นเรื่องท่ีจับต้องได้ยากไม่เป็นรูปธรรมเพราะขึ้นอยู่กับผู้เรียน ต้องอาศัยผลระยะยาว๙๔  
  ปัญหาที่พบนั้น คือ การติดขัดเรื่องงบประมาณเนื่องจากขนาดของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่กว้าง 
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบมีจ านวน ๑๘ หมู่บ้าน (คือต้องรับผิดชอบมากไป) งบประมาณจึงกระจายไปอย่างไม่
เห็นเป็นรูปธรรมว่ามีการพัฒนาที่เด่นชัดหรือเป็นโครงการใหญ่ๆ ได้๙๕ 
  เด็กปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเข้าวัดเพราะเกี่ยวเนื่องกับสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กหลงเพลินไปตามกระแสโลก ขาดสติ ไม่ค่อยใกล้ชิดกับพ่อแม่  โครงการที่เป็น
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านจิตใจไม่ค่อยมี ซึ่งควรจะมีอยู่ทุกๆ อบต. และ อบจ.๙๖  
  ปัญหาหลักๆ เด็กวัยรุ่นไม่ค่อยเข้าวัด ปัญหาเรื่องยาเสพติดในพ้ืนที่เป็นปัญหาหนักมาก๙๗ 
โครงการเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ๒-๓ วัน พ่ีน้องประชาชนมาประชุมไม่ถึงครึ่งของแต่ละหมู่บ้าน 
มีปัญหาเรื่องงบประมาณเป็นอย่างมาก และด้านการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ๙๘ 
  ปัญหาทางด้านโครงการนั้น คือ ไม่ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการจริงๆ การประชุม
จัดท าโครงการ ก็มีแต่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. สอบต. พ่ีน้องประชาชนจริงๆ นั้นมาร่วมประชุมไม่เยอะ 
ผู้เขา้ร่วมโครงการมีน้อย การเมืองมแีตฝุ่ายค้าน๙๙ 
  ปัญหาเรื่องขาดการติดตามงานโครงการ ขาดความเอาใจใส่ต่องานของบุคลากรบางคน 
บุคลากรส่วนมากยังเป็นลูกจ้าง๑๐๐ 
  โครงการค่อนข้างเยอะ ปัญหาที่เจอ คือ เมื่อท าโครงการเยอะท าให้ต้องใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดมากๆ ไม่สามารถจ่ายให้โครงการใดถึงหลักแสนบาทได้๑๐๑  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง ๑๗ ท่าน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน โครงการ มี จุดเด่น และ ปัญหาอุปสรรค ที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นได้ตามตารางท่ี ๔.๓ 

                                                   
  ๙๓สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๙๔สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๕สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๖สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๗สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๘สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๙สมัภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๐สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๑สัมภาษณ์ นางพิชญามญช์ุ เดชศิริ, หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๔ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ มีจุดเด่น 
และ ปัญหาอุปสรรค ดังนี้  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
( จุดเด่น ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน โครงการ 
 
 

มีโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ๖ ๑, ๗, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 

มีการปฏิบัติธรรมปีละ ๑ ครั้ง ๓ ๒,๑, ๑๓ 

มีกิจกรรมเข้าวัดทุกอาทิตย์ ๒ ๑,๓ 

มีท่านผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้ชวนเข้าวัด ๒ ๑,๔ 

มีการติดต่อสื่อสารทุกระดับ ๒ ๓,๕ 

ร่วมกันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ๒ ๔,๖ 

เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ๒ ๕,๗ 

การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ๒ ๗,๘ 

โครงการเข้าวัดฟังธรรม ๒ ๙, ๑๒ 

โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ๓ ๙,๑๐, ๑๒ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม/วิปัสสนา ๓ ๑๑,๙, ๑๒ 

การร่วมมือกับพระนิสิตของ มจร. ๒ ๑๒,๑๖ 

โครงการเข้าวัดฟังธรรม ๑ ๑๓ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๑ ๑๔ 

โครงการปูองกันภัย ๑ ๑๕ 

โครงการปฏิบัติธรรมพระธาตุนาดูน ๑ ๑๖ 

ปฏิบัติธรรมวัดบูรพาหนองบัว ๑ ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ มี จุดเด่น 
และ ปัญหาอุปสรรค ดังนี้ (ต่อ)  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
( ปัญหาอุปสรรค ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน โครงการ 
 
 

การทุจริตโครงการ ๒ ๑, ๒ 

ทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/แข่งขัน ๓ ๒, ๔, ๗ 

โครงการเกินขีดความสามารถ ๒ ๒, ๓ 

การขาดบุคลากรในการท างาน ๒ ๓, ๔ 

บางโครงการชุมชนไม่ได้รู้เห็นด้วย ๒ ๔, ๕ 

การพัฒนาที่มุ่งแต่ด้านเดียว ๑ ๖ 

ขาดการติดตาม ประเมิน ไม่ต่อยอด ๒ ๗, ๘ 

ไม่ตอบสนองกับคุณธรรม ๒ ๘, ๙ 

การติดขัดเรื่องงบประมาณ ๔ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

โครงการด้านคุณธรรมไม่ค่อยมี ๓ ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

ผู้ร่วมโครงการน้อย ๓ ๑๑, ๑๓, ๑๕ 

ปัญหาเรื่องการติดตามงานโครงการ ๓ ๑๒, ๑๔, ๑๖ 

ปัญหาเรื่องยาเสพติดในพ้ืนที่ ๒ ๑๓, ๑๕ 

การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ๒ ๑๔, ๑๖ 

ไม่เป็นโครงการของประชาชนจริงๆ ๒ ๑๕, ๑๗ 

ผู้ร่วมโครงการน้อย ๑ ๑๖ 

ขาดการติดตามงานโครงการ ๑ ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

๔.๒  หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
การพัฒนา จ านวน ๒๕ รูป/คน ตามแต่ละกลุ่มที่ผู้วิจัยได้จัดแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่ม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. กลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ๓. กลุ่มนักวิชาการ 
ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ และ ๔. กลุ่มนักวิชาการ ด้าน พระพุทธศาสนา ผลการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
 ๔.๒.๑  การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย  
 ๑.  การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อม่ัน) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 ความเชื่อมั่นโดยการอาศัยหลักกฎหมายกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ 
ย่อมมีความปลอดภัยต่อตนเอง มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกอาทิตย์๑๐๒ 
   มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งต่อหลักธรรมค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ 
เพราะเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้และมีเหตุและผล การน าความเชื่อต่อหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การท างานมีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะในแต่ละหลักธรรมนั้น
สามารถช่วยส่งเสริมได้ทั้งตน ทั้งคน ทั้งงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการได้ใช้หลักหิริหรือ
หลักความละอายแก่ใจในการบริหารงานด้วยแล้ว ยิ่งท าให้ทุกคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
มีความระมัดระวังความผิดพลาดที่ไม่พึงประสงค์ได้มากข้ึน๑๐๓  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นหน่วยงานที่มีการท างานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
ด้วยหลักการที่คนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามบริบท  
ของแต่ละพ้ืนที่ การน าเอาหลักสัทธาพละคือความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยหลักเหตุและผลมาใช้ในการ
บริหารการพัฒนาด้านนโยบายนั้นมีประโยชน์อย่างมาก เพราะหากทุกคนเชื่อมั่นในนโยบายใดแล้ว ก็
จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อนโยบายนั้น และมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า นโยบายดังกล่าวนั้นจะน ามา 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับคนในท้องถิ่นได้ ก็จะเกิดความสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันในการแสวงหา
ทางเลือกนโยบายและการแปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
ดังนั้น หากขาดความเชื่อมั่นต่อนโยบายแล้ว การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ 
เพราะจะส่งผลต่อการแปลงนโยบายออกมาเป็นแผนงาน แผนงานที่แปลงออกสู่การปฏิบัตินั้น ย่อมไม่
ตอบสนองต่อการบรรลุเปูาหมายของนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ การบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสมควรน าเอาสัทธาพละมาเป็นหลักในการบริหารนโยบาย๑๐๔  
                                                   
  ๑๐๒สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๓สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๔สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๗ 

  มีความเชื่อม่ันว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะช่วยให้เขาลดสภาพปัญหาลงได้ ถ้าท า
อะไรได้ด้วยความเชื่อความศรัทธาแล้ว ก็จะท าให้การท างานนั้นเป็นการท างานด้วยใจจริง งานที่เรา
ท าก็จะบรรลุเปูาหมายได้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีการเน้นย้ ามาโดยตลอดเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านอ่ืนๆ อีก ท่านท้องถิ่น
จังหวัดยิ่งเน้นเรื่องพระพุทธศาสนา การมีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อ ๕๐% 
มีกิจกรรมเข้าวัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดมหาชัยไปประจ า จังหวัดจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่
เรื่อยๆ เน้นเรื่องสติ ท าให้อะไรให้มีสติให้มาก๑๐๕  
  การน าหลักสัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) มาใช้ในการส่งเสริมจะส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมาก ถ้าเป็นคนมีธรรมะ ก็จะบริหารการพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นดี นโยบาย แผนงาน และ
โครงการ จะด าเนินการไปได้ด้วยดี๑๐๖ เป็นสิ่งที่ดีมากๆ เน้นคน เพราะว่าจะดีทั้งร่างกายทั้งจิตใจ๑๐๗  
  ได้น าความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ ามาในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างความ
ตรงไปตรงมาในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตต่อการบริหารโครงการ  ได้รู้ผลกรรมของผู้ประพฤติผิด
แล้วรู้สึกกลัว จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหลักธรรมหรือหลักกรรมทางพระพุทธศาสนาท า
ให้มีสติในการบริหารงานมากข้ึน๑๐๘ 
  การน าหลักพุทธศาสตร์มาใช้ คือ มีความเป็นผู้น าและตั้งมั่นในความดี ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ 
ไม่ทุจริตคดโกง การเป็นแบบที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร การบริหารองค์กร คนที่เป็นผู้น าที่ดี สิ่งแรก
ต้องมีความอดทน ข่มใจตนเอง นิ่งเฉย ปล่อยวาง การเก็บอารมณ์ในการท างานร่วมมือ การปรับปรุง
เพ่ือการท างานในองค์กร ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ความมีเมตตา กรุณา ต้องเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายแก่ใจ มีหิริโอตตัปปะ การไม่ฉ้อราชบังราช แต่ละ อบต. มีการจัดกิจกรรม
โครงการเข้าวัด มีนโยบายมาจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจ าจังหวัดให้น าโครงการศีล 
๕ ไปปฏิบัติ โครงการถือปิ่นโตเข้าวัด โครงการรักษาธรรมะทางด้านพระพุทธศาสนา การได้ศึกษาทาง
ธรรมตั้งแต่เด็ก ได้สืบสานตามพ่อที่พาเข้าวัดฟังธรรม และได้เข้าไปศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัยโดยเฉพาะสาขารัฐศาสตร์การปกครองได้ศึกษาเกี่ยวความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     
การไตร่ตรอง การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารงานองค์กร  ไม่ตัดสิน
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ที่ปราศจากธรรมะเป็นเครื่องพิจารณา การท างานร่วมกับชุมชน กับสถานที่เขา
ยากไร้ กับคนที่เขาเดือดร้อน กับคนที่เขามีปัญหา เราได้บุญได้กุศล ตามหลักของพุทธคือให้คนอ่ืนพ้น

                                                   
  ๑๐๕สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๖สัมภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หน.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๗สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๑๐๘สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๘ 

ทุกข์ เราก็สุขใจ การเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ การเป็นผู้ให้ ก็เป็นบอกให้รู้อยู่แล้วว่า เราให้เขาเรา
สุขใจกว่าการเป็นผู้รับ หลักพุทธศาสนาเป็นหลักของการให้สูงสุดเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาถือว่า
เป็นสุดยอดของการให้ทานมากกว่าวัตถ ุหากขาดธรรมะในการบริหารงาน ย่อมส่งผลให้การบริหารไม่
บรรลุตามเปูาหมาย ควรสานต่อนโยบายที่ท าไว้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ในส่วนของโครงการต่างๆ เช่น 
ปัญหาเรื่องยาเสพติด ต้องสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน หลักการบริหารเชิงพุทธเป็นเรื่องส าคัญและ  
ก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนปฏิบัติได้โดยน ามาประยุกต์กัน ไม่ควรอ้างอิงแต่เพียงหลักกฎหมายมาใช้อย่างเดียว 
ควรจะต้องมีการปรับหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การปรับกระบวนการท างาน เพราะบางครั้งนั้นอาศัย
กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งจะต้องปรับเป็นหลักรัฐศาสตร์ หาทางออก หรือ ผ่อนตน พบกันครึ่งทาง 
ควรแนะน าความรู้ให้กับผู้อื่น๑๐๙  
  มุ่งม่ัน ส่งเสริม กระตุ้น ให้ พนง. มีความเชื่อมั่นศรัทธาว่า อาชีพนี้ เป็นสิ่งส าคัญของชีวิต 
เป็นที่มาของรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว ให้โอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถในงานที่ถนัด 
และมีโอกาสท าส าเร็จได้สูง โดยพิจารณาจากความชอบ ความมุ่งมั่นต่ออยากท างาน สร้างจิตส านึก 
ในองค์กร สร้างทีมงาน มีความเชื่อม่ันต่อการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี ยึดกฎหมายเป็นหลักส าคัญ
ในการบริหารนโยบาย แผนงาน และโครงการ การให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม เมื่อมีส่วนร่วมแล้ว
จะท าให้ได้ทีมงาน ได้ทีมแล้ว ก็สามารถท างานได้๑๑๐ 
  ในการบริหารงานนั้น เมื่อได้เห็นแนวนโยบายหรือก าหนดนโยบายแล้ว เราต้องมีความ
เชื่อมั่นว่านโยบายหรือโครงการที่เราตั้งไว้นั้นต้องเชื่อมั่นว่าจะต้องเสร็จ เพราะถ้าบอกว่าท าแล้วก็ต้อง
ท าไว้ตามท่ีพูด เสร็จไม่เสร็จก็อีกเรื่องหนึ่ง ถือว่าก าหนดไว้ไม่ใหเ้ลื่อยลอย๑๑๑ 
   ทุกหมู่บ้านจะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันและกัน 
คือ มีความเสมอภาพกันในการที่จะรับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีเส้นไม่มีสาย ทุกหมู่บ้าน  
ก็จะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ถ้าน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ร่วมการพัฒนาก็จะเป็น
การดี เพราะว่า มีความเสมอภาคก็จะความเท่าเทียมกัน การน าโครงการไปพัฒนาก็จะเสมอภาคกัน 
การแบ่งปันงบประมาณไปพัฒนาก็จะเท่าเทียมกัน การพัฒนาจะด าเนินไปควบคู่กันโดยไม่มีชุมชนไหน
ด้อยกว่าหมู่บ้านอ่ืน๑๑๒ 
  หากน าความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาช่วยส่งเสริมการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล๑๑๓  

                                                   
  ๑๐๙สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง,๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑๐สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๑๑๑สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑๒สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑๓สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 

  การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวก เกิดการพัฒนา และประชาชนมีชีวิตดีขึ้น ที่
เกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นในการท างานบริหารงานของคณะผู้บริหาร๑๑๔ 
  หากน าความเชื่อมั่นทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาเรื่องการทุกจริตก็จะไม่เกิดขึ้น ตลอดถึงการบริหารและการปฏิบัติงาน 
ปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น ตลอดถึงเรื่องปัญหาการคอรัปชั่น การขัดแย้งในเชิงนโยบายหรือว่าโครงการ 
หรือเอาเรื่องส่วนตัวมาขัดแย้งในเรื่องส่วนร่วม เพราะฉะนั้น องค์กรใดถ้าขาดหลักความเชื่อมั่นทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว ปัญหาก็จะเกิดขึ้นทันที จึงเห็นด้วยที่จะน าเอาหลักความเชื่อมั่นในทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ตลอดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาปรับเป็นโครงการในการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจาก
หน่วยงานนี้ก่อน๑๑๕ มีความเสมอภาคในการท างานมากยิ่งขึ้น๑๑๖ มีโครงการธรรมสัญจรลดเลิกในช่วง
เข้าพรรษาซึ่งที่นี่เป็นต้นแบบและโครงการงานบุญปลอดเหล้า๑๑๗  
  ช่วยส่งเสริมให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างศรัทธาหรือความเชื่อมั่น
ในเกิดแก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้เกิดการรวมพลังกันในท างาน
หรือการบริหารงานด้านนโยบาย ด้านแผนงาน ด้านโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร
ได้รวดเร็วและมากยิ่งข้ึนเพราะหลักพระพุทธศาสนานั้น มีการสอนอย่างมีเหตุมีผล สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ดังมีคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ว่า 
“เมือ่ถึงทางต้นให้ย้อนกลับสู่หวนทางเริ่มต้น” คือ บางอย่างท าได้ ก็ท า บางอย่างหากท าไม่ได้ก็ไม่ท า 
มีโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้าร่วม
ปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุนาดูนตามประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาทุกปี  ได้มีการให้ความ
ร่วมมือมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการสวดมากข้ามคืน มีการตักบาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความเชื่อและศรัทธาในหลักพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
มากต่อการด ารงชีวิตและพัฒนาชีวิตของตนและผู้ อ่ืนมีโครงการของพระธรรมทูตในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกปี ซึ่งส่วนมากจะท าในช่วงเข้าพรรษา      
มีการไปถวายน้ าปานะ และฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์ มีการไปทุกวันพระ๑๑๘  
  ความศรัทธาจัดว่าเป็นเลิศและเป็นพื้นฐานในการบริหารการพัฒนาองค์กร 

                                                   
  ๑๑๔สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
   ๑๑๕สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน๒๕๕๙. 
  ๑๑๖สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑๗สมัภาษณ์ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ, หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑๘สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 

  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องส่งเสริมบุคลากร และ ประชาชน ที่ไม่มีศรัทธา 
ไม่เลื่อมใส ที่ยังมีความรู้ไม่ดี ให้เป็นผู้ศรัทธา มีความเลื่อมใส เป็นบัณฑิต มีความรู้ดี  
  องค์กรต้องส่งเสริมการสนทนาปราศรัยระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และ ประชาชน 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีว่าด้วยหลักธรรมค าสอนด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือปลุกจิตส านึกหรือปลุก
จิตให้เป็นบุญทางด้านความศรัทธา ความเลื่อมใส ต่อหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่เคยมี
อยู่แต่เดิม ให้กลับมามีความศรัทธา ความเลื่อมใสเหมือนดั้งเดิม เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริมการบริหารการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอก จะต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนทะนุบ ารุงพระภิกษุสงฆ์
สามเณรไม่ให้ขาดตกพร่องทางการศึกษาทางด้านปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนบาลี ตลอดถึง
การศึกษาทางโลกควบคู่กันไปเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเป็นกองก าลังหรือพลัง
ส าคัญในการเผยแพร่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าคืนกลับมาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดถึงไปประชาชนทั้งหลาย จะได้ด าเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ถูกที่ควร ไม่ผิด ไม่พลาด 
และสามารถน าหลักธรรมข้ออ่ืนๆ ไปประยุกต์ใช้หรือไปบูรณการในการบริหารการพัฒนาตน คน งาน 
และประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นบุญหรือให้เติมไปด้วยความสุข 
  การสร้างความเป็นเลิศ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงประชาชนทั้งหลาย 
จะต้องร่วมมือกันส่งเสริม ปกปูอง คุ้มครอง องค์กรพระพุทธศาสนา ไม่ให้ใครมารุกรานหรือใส่ร้าย
ท าลายให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็นที่เป็นไปในมิจฉาทิฏฐิ (ความคิดเห็นแบบผิดๆ) ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวไทย และ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องส่งเสริมเสาะแสวงเด็กผู้ด้อยโอกาส
หรือไม่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้เข้ามามีโอกาสได้บวชเรียนทั้งทางธรรมและทางโลก เพ่ือตอบแทน
พระคุณพระรัตนตรัยตอบแทนพ่อแม่ ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน อันจัดได้ว่าเป็นกองก าลังหรือ
พลังส าคัญอย่างยิ่งยวดของการพัฒนาประเทศบ้านเมืองอย่างแท้จริง๑๑๙  
  คนเรานั้น จ าเป็นต้องมีความศรัทธาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิตหรือแม้แต่ในการ
ประกอบกิจการต่างๆ นั้นด้วย เพราะว่าเมื่อคนเรามีความศรัทธาเป็นพื้นฐานแล้ว ก็จะเป็นตัวพลังช่วย
ส่งเสริมให้มีความหนักแน่นต่อการกระท าสิ่งต่างๆ หรือแม้กระทั่งการบริหารงานในองค์การหรือ
องค์กรที่ตนท าอยู่นั้นให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย และเมื่อจะน าเอาหลักความศรัทธาไปใช้ใน
การบริหารงานในองค์การ หรือองค์กรก็ต้องท าความเข้ารู้ความเข้าใจในหลักการของความศรัทธานั้น
ให้ถูกต้องให้ดีเสียก่อน  
  ในทางพระพุทธศาสนานั้น ก็มีการสอนเรื่องความศรัทธาไว้เหมือนกัน ในฐานะที่เป็นชาว
พุทธ สิ่งที่เชื่อมั่นเป็นอันดับแรก นั่นก็คือ ความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในสิ่งที่พระ พุทธองค์

                                                   
  ๑๑๙สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  



๑๓๑ 

ท่านสอน เชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ เชื่อมั่นในหลักพระพุทธคุณทั้ง ๙ ประการ การได้
สวดมนต์ไหว้พระบทอิติปิโสอยู่เป็นประจ า การได้อาศัยประสบการณ์จากที่ตนเคยได้บวชเป็นสามเณร 
อาศัยการบวชเป็นสามเณรเพ่ือศึกษาเล่าเรียนค าสอนในทางพระพุทธศาสนาท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจว่าชีวิตควรจะด าเนินไปอย่างไร การเรียนรู้ค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของความ
ศรัทธานั้น เป็นสิ่งช่วยให้มองเห็นว่า คนเรานั้นมีกรรมเป็นของตนเอง หากท าดี ก็จะได้รับผลดี หากท า
ไม่ดี ก็ได้รับผลร้าย ตัวเราเองเป็นผู้รับผลกรรมหรือผลของการกระท าในสิ่งนั้นๆ ดีหรือร้าย ตัวเราเอง
จะเป็นผู้รับผลวิบากกรรมอันนั้นที่เกิดจากเราเป็นผู้ท ามันเอง  

พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุมีผล ไม่ให้ปราศจากเหตุและผล สอนให้
เข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการกระท า การกระท าไม่เคยว่างเปล่าจากผล
จากเหตุ ผลดีหรือผลร้ายล้วนตามติดตัวเราทุกฝีก้าวหรือเหมือนเงาติดตามตัว หรือเหมือนลมหายใจ
เข้าก็ต้องมีลมหายใจออกควบคู่กันไป เหมือนเกิดคู่กับตาย เหมือนรวยคู่กับจน มีมืดมีสว่าง มีสุขมีทุกข์ 
มีเฉยๆ ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวมานี้ล้วนเป็นความจริงแท้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ หากคนเรามีความ
เข้ารู้ความเข้าใจในเรื่องความศรัทธาความเชื่อมั่นในเชิงพุทธตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนก็จะเป็น
ผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือต่อองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรใดก็ตาม การ
บริหารงานในองค์กรนั้นจะด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นผลดีทั้งต่อตน ต่อองค์กร ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ ด้วย  

ฉะนั้น ความเชื่อมั่นตามหลักการทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งสมควรอย่างที่ ผู้บริหาร 
พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมถึงภาคประชาชนเองก็เช่นกัน ควรท าความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ดี ควรพิจาณาให้เห็นแจ้งชัดตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนไว้ จะส่งผลให้ชีวิตการงาน มีแต่ความเจริญก้าวหน้า จะได้เดินทางไม่ผิดพลาด และ
โดยเฉพาะแล้วหากเมื่อน าหลักการดังกล่าวนี้มาใช้ในการบริหารการพัฒนาด้านนโยบาย จะท าให้
นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ ต่อมหาชนหรือต่อประชาชนในชุมชนนั้นๆ และใน
พ้ืนที่นั้นๆ ได้รับความผาสุกร่วมเย็น การน าเอาหลักความเชื่อมั่นในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ
ในการบริหารองค์กร จะท าให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเชื่อมั่นที่เหมือนกัน 
เสมอกันด้วยความเชื่อมั่น จะก่อเกิดความเพียรที่จะร่วมกันท างานให้ดีต่อไป 

องค์กรทั้งภาคคณะสงฆ์ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน จะต้องมีส่วนร่วมกันในการ
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ทั่วถึงกัน โดยการประชาสัมพันธ์ 
โดยการให้ได้ฟังธรรมะร่วมกันเป็นประจ าเพ่ือเจริญศีล ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา อันจะเป็นโน้ม
น้าวจิตใจของทุกคนให้มีธรรมทั้งอยู่ในใจและนอกใจในการที่จะช่วยกันน าเอาธรรมะข้อนั้นๆ มา
ประยุกต์หรือบูรณาการในการบริหารการพัฒนาเพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่กันและกัน ฉะนั้น 
องค์กรจะไปสู่เปูาหมายได้จะมีอาศัยทุกฝุายร่วมกัน ร่วมกันก าหนดนโยบายให้เท่าทันต่อเหตุการณ์



๑๓๒ 

หรือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักพละทั้ง ๕ ประการ
ร่วมกัน จึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุถึงความส าเร็จตามท่ีทุกคนทุกฝุายตั้งใจไว้ และเท่าทัน
ต่อสังคมโลก และเป็นผลส่งเสริมให้ประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาได้อย่างถูกต้องและมั่นคงยั่งยืนถาวร
อย่างแท้จริง 

การส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ทรงความรู้ความสามารถให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย รัฐบาลจะต้องมีระเบียบ 
กฎหมาย ในการรองรับโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์สามเณร ผู้ทรงความรู้ทั้งทาง
ธรรมและทางโลก เพ่ือเป็นสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้แก่คณะสงฆ์ผู้มุ่งมั่นเพียรปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้า อันจะส่งผลดีต่อการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันในแต่ละ
จังหวัดการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีทั้งภาคคณะสงฆ์ ภาคประชาชน 
ภาครัฐ และ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมกันในการบริหารนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ กัน ที่ได้มี
การประชาคมร่วมกันอย่างถูกต้องแล้ว และเห็นพ้องต้องกันตามท านองคลองธรรม อันเป็นการกระท า
สัญญาของการสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นให้แก่กันและกันในทุกๆ ฝุายการเสริมสร้างความเป็นผู้มีศรัทธา
และหิริความละอายต่อประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ให้ทั่วถึงทั้งภาคคณะสงฆ์ ภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือทุกๆ สถาบันองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน๑๒๐ 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นเหมือนๆ กัน จะท าส่งผลให้กระบวนการ
บริหารนโยบายไม่เป็นไปทางทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ
ได้ใช้หลักพละ ๕ ประการมาใช้ในการบริหารการพัฒนานโยบาย เป็นสิ่งช่วยส่งเสริมองค์กรสามารถ
บรรลุได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ทั้งยังเป็นสิ่งช่วยปิดกั้นช่องทางการทุจริต เมื่อช่องทางแห่งการทุจริตไม่มี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความเจริญก้าวหน้าทั้งผู้บริหาร บุคลากร ประชาชนก็มีความสุข การ
อาศัยหลักการแห่งความเชื่อมั่นในทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบในการบริหารการพัฒนานโยบาย
จะท าให้ผู้บริหารหรือบุคลากรของรัฐสามารถท างานเป็นไปได้อย่างราบรื่น เมื่อความเชื่อมั่นในหลัก
พละ ๕ ประการเกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนทั่วไป แม้แต่ภาครัฐก็เกิดความเชื่อมั่น ความ
เชื่อมั่นจะโยงไปถึงนโยบาย จะเกิดการส่งเสริมการพัฒนาให้บริหารงานบรรลุเปูาหมาย ซึ่งนี้ก็คือ 
“การท าให้เกิดความเชื่อม่ัน” พอมีความเชื่อมั่นแล้ว ก็น ามาสู่เรื่องความเพียรพยายามท า มีช่องโหว่ที่
ก่อให้เกิดการทุจริตตรงไหน ก็ปิดช่องโหว่ตรงนั้นเสีย โดยการท าให้ประชาชนสามารถรับรู้รับทราบได้
ตลอดเวลาว่ามีการด าเนินงานตามนโยบายอย่างแท้จริงโดยไม่ปิดบังทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความเข้าในหลักพละ ๕ ประการ ให้ได้รู้และให้ได้
เข้าใจอย่างทั่วถึงกัน อันจะเป็นหนทางเดียวที่จะน าพาคนในทุกองค์กรในทุกภาคส่วนร่วมเดินทางไป

                                                   
  ๑๒๐สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 



๑๓๓ 

ด้วยกันอย่างมีความสุขเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลดีในสิ่งที่เคยขัดแยงกันมาเป็นความสามัคคีต่อกัน ที่
เคยต าหนิกันมาเป็นชื่นชมกัน ที่เคยพูด คิด ท าไม่ดีต่อกัน มาเป็นพูด คิด ท าดีต่อกัน สิ่งดังกล่าวนี้ 
เป็นการสร้างหรือเติมความเชื่อม่ันต่อกันของกัน   อย่างสูงส่งและอย่างประเสริฐยอดเยี่ยม  
  การเติมพลังทั้ง ๕ ประการนี้ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอให้เติมอยู่เสมอทั้งผู้บริหาร 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในทุกภาคส่วน เติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กลับมาเหมือนเดิม จะท าให้ทุก
คนมีพลังทางจิต เชื่อมั่นในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จ  
ได้มากยิ่งขึ้นทุกองค์กร จะต้องร่วมกันส่งเสริมให้คนที่ก าลังเสื่อมความเชื่อมั่นให้กลับมาเป็นคนที่เติม
ไปด้วยความเชื่อมั่นต่อการท างานในองค์กร ให้มีความเชื่อมั่นว่าเราได้กระท าตามสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอน ให้มีความเชื่อมั่นว่าเราได้มีการบริหารการพัฒนาองค์กรอยู่บนเส้นทางแห่งความถูกต้อง
ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ทุกองค์กร ต้องไม่หมดศรัทธาต่อการบริหารการพัฒนาตน 
คน งาน องค์กร อันมีผลโดยตรงการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราการเติมเต็ม องค์กรจะต้อง
กระตุ้นเติมเต็มอย่างต่อเนื่องซึ่งหลักพละทั้ง ๕ ประการดังกล่าวนี้ อันเปรียบเสมือนทองค าแท้ที่ไม่
กลัวไฟ ใช้เป็นหลักการในบริหารการพัฒนาองค์กรให้ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้
เติมไปด้วยความเสียสละ ให้เติมไปด้วยความมีเมตตาพรหมวิหารต่อกัน ให้เติมไปด้วยความมีเหตุมีผล 
พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างโยนิโสมนสิการหรือละเอียด ถี่ถ้วนตามหลักสัปปุริสธรรม๑๒๑ 
 ในเรื่องของพละ ๕ นั้น ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและถือว่าเป็นปัจจัยอันส าคัญที่ท า
ให้งานประสบความส าเร็จในเรื่องของความเชื่อ ความเพียร ความรู้เท่ าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และในเรื่องของตั้งมั่นของสมาธิ และในเรื่องของปัญญาก็มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งเช่นกัน ทั้งในเรื่องของพละ ๕ นั้น โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบาย ถ้าผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นก็จะท าให้เกิดความมุ่งหมั่น เกิดความเพียรเป็นแรงหนุน ถ้า
มีศรัทธาเป็นก าลังเป็นพื้นฐาน ความเพียรก็จะตามมา ความจดจ่ออยู่กับงานก็จะเกิดขึ้น สมาธิก็จะนิ่ง 
ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาว่านโยบายว่าควรจะเป็นไปอย่างไร ถ้าหากว่าผู้บริหารสามารถใช้
หลักธรรมจนครบทั้ง ๕ ประการในการก าหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนโยบายที่มีความสมบูรณ์ เพราะว่าใช้หลักธรรมเข้าไป
ประกอบจนครบถ้วน ในเรื่องของแผนงานก็เช่นกัน เมื่อมีนโยบายแล้ว ก็น าเอานโยบายไปแปลงเป็น
แผนงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. หรือ ประจ าปีงบประมาณ หากน านโยบายไปแปลงเป็น
แผนงานให้ครบทั้ง ๕ ประการ จะท าให้แผนงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และที่สุด แม้กระทั่ง
โครงการซึ่งเป็นกิจกรรมของแผนงานตามนโยบาย  

                                                   
  ๑๒๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๔ 

  ถ้าอาศัยหลักธรรมทั้ง ๕ ประการ ก็จะส่งให้โครงการนั้นประสบความส าเร็จได้อย่าง
แน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องของศรัทธานั้น ถ้าศรัทธาตั้งมั่น วิริยะจะตามมา ท าอะไรก็แล้วแต่ ถ้าหาก
ขาดศรัทธาหรือว่าไม่มีศรัทธา ความเพียรก็ไม่เกิด เหตุเพราะมีความกังวลเข้ามาแทรก จึงท าให้ไม่
เชื่อมั่นใจในนายก ในนโยบาย ในแผนงาน หรือในกองกลาง เมื่อศรัทธาไม่มี ความเพียรก็ไม่เกิด เมื่อ
ศรทัธาเกิด ความเพียรก็จะมี สติ และปัญญา ก็จะตามมาให้ผลไปตามล าดับ ความนิ่งมั่นคงในอยู่งาน
ก็จะมา สุดท้ายปัญญาก็จะเกิดขึ้นพิจารณาให้เห็นว่านโยบาย แผนงาน และโครงการเหล่านั้น มี
ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ควรอนุมัติหรือไม่ควรอนุมัติ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขและความมั่นคง
แก่พ่ีน้องประชาชนหรือไม่ หากจะแยกแยะหลักธรรมเป็นหัวข้อว่า ถ้าผู้บริหารมีเฉพาะศรัทธาหรือมี
แต่เพียงความเชื่ออย่างเดียว แต่ไม่มีความเพียร งานก็จะไม่เกิดอีกเช่นกัน หรือมีความเพียร แต่
ปราศจากความนิ่งหรือความแน่นอนในเรื่องของนโยบายนั้นๆ ก็ยากที่จะเกิดงาน หรื อเกิดงาน ก็ไม่
สมบูรณ์ถ้าหากขาดตัวปัญญามาร่วมด้วย เพราะฉะนั้น ในเรื่องของนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอาศัยหลักธรรมที่เรียกว่า “พละ ๕ ประการ” ให้สมบูรณ์ให้ครบ
องค์ประกอบ จะมีเพียงข้อไหนข้อหนึ่งไม่ได้ จะต้องมีครบทุกข้อ มีนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้ามีแต่
เพียงศรัทธาอย่างเดียว แต่ขาดปัญญา ก็ล าบาก เพราะจะไม่สามารถท างานให้บรรลุเปูาหมายได้ หรือ 
กรณีตัวอย่าง เรื่อง “พลอยที่จังหวัดจันทบุรี” ซึ่งมีคนมาเล่ามีพลอยเต็มไปหมดเลย คนอยู่ต่างจังหวัด
ได้ยินข่าว ก็พากันแบกจอบไป มีศรัทธาเชื่อมั่นเพราะว่าเขาบอกว่ามีพลอยเต็มไปหมด จึงท าให้คน
ต่างจังหวัดเกิดมีความเพียรอยากจะไปขุดเอาพลอยและพยายามที่จะไปขุดพลอย พอเดินทางไปถึง
จังหวัดจันทบุรีก็ขุดเลย (แสดงว่ามีศรัทธากับวิริยะ) แต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองให้รู้ว่า บ่อพลอยนั้นมัน
อยู่ตรงไหน อ าเภอที่มีพลอย ต าบลที่มีพลอย มันอยู่ตรงไหน เพียงแต่ฟังเขาพูดว่าจังหวัดจันทบุรีมี
พลอยเท่านั้นก็พากันเดินทางไป ไปถึงก็ลงมือขุดเลย มุมไหนก็ไม่รู้ มีแต่ความเชื่อและใช้ก าลังขุดอย่าง
เดียว ขุดไม่ตรงจุดที่มีพลอย อย่างนี้ท่านเรียกว่าศรัทธาและความเพียรที่ขาดตัวปัญญาพิจารณาเข้ามา
ไตร่ตรองให้รู้จริงว่าตรงไหนเป็นจุดที่มีแร่พลอยอยู่จึงท าให้การขุดพลอยไม่ประสบผลส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ตั้งใจไว้  
  ทั้งนี้ ในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ใช้แต่ศรัทธาคือมีความเชื่อว่านโยบาย
นี้ แน่นอนดีแน่ เพียรพยายามท างานตามนโยบาย แต่ขาดสติ สมาธิ และปัญญา ซึ่ง เป็นตัวเข้าไป
ก ากับ ก็จะท าให้นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ไม่พรั่งพร้อมไปด้วยข้อมูลทั้งหลายทั้งปวง เพราะปัญญาใน
การพิจารณาถึงหลักและเหตุผลในการก าหนดนโยบายนั้นเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะก าหนดนโยบายแต่ละอย่าง จะต้องท าการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก็สิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน
ก่อนที่จะก าหนดนโยบาย และโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีตัวบทกฎหมายในการก ากับอยู่แล้ว ค่อยข้างมีความแน่นอนสูง แต่สิ่งแวดล้อมภายนอก



๑๓๕ 

องค์กรฯ เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องค านึงถึง ค านึกอะไรบ้าง เช่น ๑. การเมือง ณ ขณะนั้น เป็น
อย่างไร กฎหมายเป็นอย่างไรช่วงนั้น การเมืองและกฎหมายเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  ๒. สังคมและ
ชุมชนตรงนั้นเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. เศรษฐกิจ ณ เวลานั้น 
ยุดนั้น เป็นอย่างไร ๔. ตัวเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรมันเป็นโอกาสหรืออุปสรรค 
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นโยบาย แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบ
ผลส าเร็จได้หรือไม่ ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอกให้ชัดเจน 
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกจะได้อย่างชัดเจน ก็ต้องอาศัยปัญญาในพละ ๕ ประการ 
เพ่ือวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ และสิ่งส าคัญก็คือ การใช้ปัญญา การใช้สติ พิจารณาสิ่งแวดล้อม
ภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอกให้ชัดเจนในการจะก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ในแต่ละช่วงๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พละ ๕ นั้น ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและถือว่าเป็นปัจจัยอัน
ส าคัญที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ ศรัทธาเป็นเบื้องต้นก็จะท าให้เกิดความมุ่งหมั่น เกิดความเพียร
เป็นแรงหนุน ถ้ามีศรัทธราเป็นก าลังเป็นพ้ืนฐาน ความเพียรก็จะตามมา ความจดจ่ออยู่กับงานก็จะ
เกิดขึ้น สมาธิก็จะนิ่ง ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาว่านโยบายว่าควรจะเป็นไปอย่างไร  ผู้บริหาร
สามารถใช้หลักธรรมจนครบทั้ง ๕ ประการในการก าหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
ท าให้นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนโยบายที่มีความสมบูรณ์ ในเรื่องของนโยบาย 
แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอาศัยหลักธรรมที่เรียกว่า “พละ ๕ 
ประการ” ให้สมบูรณ์ให้ครบองค์ประกอบการประกาศใช้หลักพละ ๕ ประการ ให้ทั่วถึงกัน๑๒๒ 
 เบื้องต้นต้องท าความรู้จักใจหลักพละ ๕ เสียก่อน ถ้าน าไปใช้ในการท างานเพ่ือให้งานนั้น
ประสบความส าเร็จ ต้องดูจุดหมายของวิธีการน าไปปฏิบัติ แต่ว่าเบื้องต้นหลักธรรมแต่ละหลักธรรม 
และการที่จะน าปฏิบัตินั้น หลักพละ ๕ ต้องผ่านการบูรณาการหรือต้องผ่านการยกระดับเพ่ือให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน เพราะฉะนั้นต้องดูว่าหลักธรรมนี้ไปสอดคล้องกับเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์
หรือว่าปรัชญาของหน่วยงานนั้นๆ ต้องลดระดับลดขั้นตอนสักนิดหนึ่งเพ่ือให้เหมาะสมกับหน่วยงาน 
เบื้องต้นต้องส่งเสริมให้เกิดความเชื่อในพระพุทธเจ้าเสียก่อน หรือความเชื่อความดีความชั่วตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน จะต้องปลุกฝังให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้า การปลุกฝังให้รู้จักในหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของการงาน หน้าที่ของตนเอง 
ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ต้องรู้จักความดีความชั่ว ต้องมีศรัทธา ต้องเชื่อเรื่องกรรม และรู้จักขบวนการ
การน าไปใช้อย่างชัดเจน ต้องปลุกศรัทธา ศรัทธาต่อหน้าที่การงาน ศรัทธาในฐานะเป็นตนเป็นชาว
พุทธ การปลุกฝังศรัทธาคนในสังคมทุกระดับชั้น  

                                                   
  ๑๒๒สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๖ 

  การปลุกฝังความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นให้ครบทุกวงจร การปลุกฝังให้ผู้น าหรือผู้บริหาร
เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมส าคัญที่สุดเลย หรือความทุจริตมีผลเลวร้ายต่อการบริหารการงานขององค์กร
อย่างไร เพราะมนุษย์คนเราตกอยู่ภายใต้สิ่ง ๒ ประการ คือ กฎแห่งกรรม และ กฎแห่งสังคม 
เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าสังคมจะอาจไม่มีหลักฐานแห่งการกระท าได้ และกฎแห่งกรรมไม่มีการยกเว้น 
เพราะฉะนั้น จึงต้องปลุกศรัทธาให้บังเกิดข้ึนทั้งแก่ผู้น า ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น และประชาชนด้วยเช่นกัน องค์กรจะต้องปลุกศรัทธา และจะต้องมีกลไกในการปลุกศรัทธาใน
การน าหลักพละ ๕ ไปใช้ทั้งตนเอง ทั้งครอบครัว ทั้งสังคม ทั้งหมดดังกล่าวนี้ให้รู้และให้เข้าใจบริบท
ของการใช้หลักพละ ๕ ในการท างานร่วมกันของทุกฝุาย การใช้สติเป็นกางกั้น การฝึกสติในการ
ท างาน องค์กรจะต้องมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและฝึกปฏิบัติสติอยู่ต่อเนื่องและน าไป
ปฏิบัติใช้ในองค์กร ปฏิบัติใช้เป็นกิจวัตรร่วมกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการนั่งสมาธิฝึกหัดจิตใจเพ่ือให้
เกิดความนิ่งในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้จะเป็นกระบวนช่วยส่งเสริมให้การบริหารการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์กรจะต้องมี
ความสมัครสมานสามัคคีซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักแห่งการใช้สมาธิหรือความตั้งใจร่วมกัน จะท าให้
บรรยากาศของการท างานเป็นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยทั้งทางกายและทางวาจา รวมไปถึงทาง
จิตใจด้วย จะท าให้เกิดความศรัทธาต่อหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ของการที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันบ าบัดทุกข์
บ ารุงให้กับพ่ีน้องประชาชนด้วยกันให้มีความสะดวกสบาย และมีความผาสุกร่มเย็นด้วยกันในท้องถิ่น
ของตน การไม่เบียดเบียนกัน การไม่ลักขโมย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรให้
บรรลุถึงความส าเร็จตามแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้ จะต้องอาศัยปัญญาทางพระพุทธศาสนาในการ
บริหารการพัฒนาเข้ามาร่วมด้วยจึงจะท าให้การบริหารและการพัฒนาประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 การปลุกฝังทุกคนได้รู้จักหลักพละ ๕ ประการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมั่น ความเพียร ความมีสติ ความตั้งใจ และความรอบรู้ และการน าเอาหลักการดังกล่าวนี้  ไป
ประยุกต์ใช้หรือการน าไปบูรณาการในการบริหารการพัฒนาองค์กร 
  การปลุกฝังศรัทธาในสังคมทุกระดับชั้นให้รู้จักในหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของการงาน 
หน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธ และต้องรู้จักความดีความชั่ว ต้องมีศรัทธา 
  องค์กรจะต้องส่งเสริมบุคคลทุกฝุายให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับการน า
หลักศรัทธาความเชื่อมั่นทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารการพัฒนาองค์กรร่วมองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  
  ต้องจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับวัดวาอารามหรือศาสนสถานอันส าคัญๆ ทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทย และสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง ที่มีอยู่ในประเทศอินเดียร่วมด้วย 
อันจะเป็นสิ่งช่วยให้เพ่ิมพูนความศรัทธาให้ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้า และประชาชน ได้รู้ถึงความ
เป็นไปเป็นมาหรือความมีอยู่จริงของพระพุทธศาสนา ตลอดถึงหลักพระธรรมค าสอนทาง



๑๓๗ 

พระพุทธศาสนานั่นด้วย อันจะเป็นเครื่องช่วยเพ่ิมพูนสติปัญญาให้การบริหารการพัฒนาองค์กรมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ความมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเหตุให้ถึงซึ่งความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติ มีหลัก
ของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานอยู่ตลอดอย่างเสมอต้นเสมอปลายและสืบสานกันต่อ
ทุกยุคทุกสมัย ตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติ ก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้แล้ว ยัง
หลักธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย นั่นก็คือ การมีสร้างความเคารพ
ศรัทธาต่อกันและกันด้วยหลักเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม แบ่งปันสิ่งทั้งหลาย
ด้วยความเป็นธรรม มีศีล มีระเบียบวินัยเดียวกัน มีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องน าออกเพ่ือความสิ้น
ทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งนั่นก็คือ “การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” นั่นเอง เสมอกัน
กับเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลายทั้งในแจ้งและท่ีลับ การประกาศใช้อย่างเป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกัน๑๒๓ 
 เมื่อความเชื่อมั่นนั้นตั้งมั่นในนโยบายที่ทุกฝุายได้มีส่วนร่วมกันก าหนดตั้งไว้อย่างเที่ยง
ธรรมและตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึนแล้ว ก็จะสามารถท าให้นโยบายบรรลุเปูาหมายได้ หลักศรัทธามีความ
จ าเป็นอย่างมากในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺย  ศรัทธา
รวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือความด”ี และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นทั้งสติปัญญา เป็นทั้งความสามัคคีของทุก
คนในสังคม เป็นทั้งหลักธรรมส าหรับใช้การบริหารงานทั้งด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการ เพ่ือ
การพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศชาติ จะต้องใช้ศรัทธาเป็นพ้ืนฐาน
ในทุกๆ เรื่อง ซึ่งผู้น า ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ต้องรู้และเข้าใจในหลักพละ ๕ 
ร่วมกันทั้งหมด กล่าวคือ จะต้องจัดกิจกรรม หรือหาโอกาสในการท างานกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจและความเข้าถึงหลักธรรมคือพละ ๕ ประการร่วมกัน โดยการจัดให้กิจกรรมทุกร่วมกัน
ทุกๆ อาทิตย์ ทุกๆ เดือน ทุกๆ ปี และถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วน
บุคคล แต่ต้องมองร่วมกันว่านี้เป็นหนทางเดียวหรือวิธีเดียวที่จะท าให้การบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานไปอย่างราบรื่น ท าให้มีพลังมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และสามารถปฏิบัติให้เป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ทุกวันศุกร์ เมื่อทุกคนทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติหลัก
พละ ๕ ร่วมกัน จะมีความระมัดระวังและมีความรอบคอบในท างานมากขึ้น งานทุกอย่างที่วางไว้นั้ น 
จะบรรลุเปูาหมายได้มากท่ีสุด เพราะสาเหตุที่เราทุกฝุายได้ถือธรรมข้อเดียวกัน ถือกฎ ระเบียบ กติกา 
ข้อบังคับเดียวกัน บังคับใช้ร่วมกัน และมีความเชื่อตามหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คือ มี
เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีความเชื่อมั่นกฎแห่งกรรม และเชื่อผลแห่งการกระท า มี
ความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง และหากจะกล่าวตามหลักการดังมีปรากฏอยู่ใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม มีดังนี้  

                                                   
  ๑๒๓สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๑๐ตุลาคม๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

  ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อท าอะไร
โดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัย
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วย
การกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น 
  ๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่
ท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว 
  ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน , เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ 
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน 
  ๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรง
เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณท้ัง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่
แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้น
ได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง 
  เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องมีหลักธรรมเหล่านี้เข้ามาร่วมด้วยจึงจะท า
ให้นโยบายต่างๆ ของการบริหารการพัฒนาตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติบ้านเมือง 
ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุตามเปูาหมายได้อย่างแท้จริง 
  ต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสร้างส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
พละ ๕ ร่วมกันระหว่างผู้น า ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในท้องถิ่นของตนๆ และ
ต้องจัดทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
  การจัดท าปูายประกาศเกี่ยวกับหลักพละ ๕ ทั้งในเว็บไซต์ และ ที่ฝุายประชาสัมพันธ์ 
การรงณรงค์การใช้หลักพละ ๕ เพ่ือส่งเสริมน าหลักพละ ๕ และข้อธรรมอ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้หรือมา
บูรณาการใช้ในการบริหารการพัฒนาองค์กรร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  องค์กรจะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีหลักธรรมดังต่อไปนี้ คือ 
  ๑. องค์กรจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อหลักพละ ๕ ประการ กล่าวคือ มีศรัทธา ๔ ประการ
เป็นพื้นฐานในจิตใจ มีความเพียร มีความระลึกรู้ มีความตั้งใจ มีความรอบรู้ 
  ๒. องค์กรจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อหลักเวสารัชชกรณธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุให้กล้า
หาญคุณธรรมที่ท าให้เกิดความแกล้วกล้า มี ๕ อย่าง คือ (๑) ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ (๒) ศีล มีความ
ประพฤติดีงาม (๓) พาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก (๔) วิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง (๕) 
ปัญญา รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ เป็นต้น เข้ามาเป็นเครื่องช่วยค้ าจุนจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ 
  ๓. องค์กรจะต้องส่งเสริมสัทธรรม กล่าวคือ ธรรมที่ดี, ธรรมที่แท้, ธรรมของคนดี, ธรรม
ของสัตบุรุษมี สัทธรรม ๓ อย่าง คือ (๑) ปริยัติสัทธรรม สัทธรรมคือสิ่งที่พึงเล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์ 



๑๓๙ 

(๒) ปฏิบัติสัทธรรม สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา (๓) ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลที่พึง
บรรลุ ได้แก่ มรรคผล และนิพพาน สัทธรรม ๗ คือ (๑) ศรัทธา (๒) หิริ (๓) โอตตัปปะ (๔) พาหุสัจจะ 
(๕) วิริยารัมภะ (๖) สติ (๗) ปัญญา 
  ทั้งนี้ ควรสอนให้รู้จักอสัทธรรม กล่าวคือ ธรรมของอสัตบุรุษ มีหลายหมวด อาทิเช่น 
อสัทธรรม ๗ คือ ที่ตรงข้ามกับ สัทธรรม ๗ มีปราศจากศรัทธา ปราศจากหิริ เป็นต้น 
  ๔. องค์กรจะต้องส่งเสริมผู้น า ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกเชน รวมไปถึง
ประชาชนในท้องถิ่นของตนให้รู้จักการน าหลักธรรมเกี่ยวกับอริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐเป็น ของติด
ตัว อยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เช่น เงินทอง เป็นต้น เพราะโจรหรือใครๆ แย่งชิงไม่ได้ และ
ท าให้เป็นคนประเสริฐอย่างแท้จริง มี ๗ คือ ๑) สัทธา ๒) สีล ๓) หิริ ๔) โอตตัปปะ ๕) พาหุสัจจะ ๖) 
จาคะ ๗) ปัญญา 
  ๕. องค์กรจะต้องส่งเสริมผู้น า ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกเชน รวมไปถึง
ประชาชนในท้องถิ่นของตนให้รู้จักการน าหลักธรรมเกี่ยวกับอริยวัฑฒิ, อารยวัฒิ ความเจริญอย่าง
ประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน มี ๕ คือ ๑) ศรัทธา ความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย   
ในหลักแห่งความจริงความดีงามอันมีเหตุผลและในการที่จะท าความดีงาม ๒) ศีล ความประพฤติดี มี
วินัย เลี้ยงชีพสุจริต ๓) สุตะ การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้ ๔) จาคะ ความเผื่อแผ่เสียสละน้ าใจ
และใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว ๕) ปัญญา ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา 
เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
  หลักการดังกล่าวมานี้ เป็นหลักการที่จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน นโยบายต่างๆ บรรลุเปูาหมายได้อย่างแท้จริง๑๒๔ 
 เมื่อนโยบายได้เกิดจากความเชื่อมั่นของทุกคนทุกฝุายและทุกภาคส่วนได้พิจารณา
ร่วมกันอย่างถูกต้องและตรงความเป็นจริงกับสภาพปัญหาที่ประชาชนต้องการ สามารถอ านวย
ความสุขมาให้ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้นั้น เมื่อจะกล่าวถึงหลักธรรมอันเป็นหลักการให้บรรลุถึง
ซึ่งความส าเร็จประโยชน์ในสิ่งที่มุ่งหวังหรือในเปูาหมายที่ตั้งไว้ตามประสงค์ องค์กรจะต้องอาศัย
หลักธรรมอันเป็นหลักการในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ คือ 
  หลักการที่ ๑ การปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงเป็นที่อาศัย  ทั้งทาง
กายและจิตใจ มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ ต่อการศึกษา ต่อความไม่
ประมาท ต่อตน ต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ต่อการปฏิสันถารหรือการ
ต้อนรับ มีความละอายแก่ใจ กลัวบาปกรรม 

                                                   
  ๑๒๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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๑๔๐ 

  หลักการที่ ๒ การส่งเสริมให้มีนโยบายเกี่ยวกับการสร้างศรัทธาในการบริหารการพัฒนา
องค์กรให้เป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหว ตั้งมั่นดีแล้วในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ประกอบ
กับการส่งเสริมให้องค์กรมีศีลอันเป็นเครื่องท าให้บุคคลจากปราศจากโทษทั้งปวง เพราะเป็นสิ่งที่เหล่า
พระอริยเจ้าและบัณฑิตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญ และการสร้างความเลื่อมในพระสงฆ์ ตลอดถึงการ
ส่งเสริมให้การสร้างความเห็นอันถูกต้องมาเป็นแนวทางเพ่ือช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เนื่อง  
  หลักการที่ ๓ การส่งเสริมการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้หลักศีล ๕ หลักพละ ๕ 
และข้อธรรมอ่ืนๆ อีก มาประยุกต์หรือบูรณาการใช้ในการบริหารการพัฒนาด้านการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง และต่อผู้อื่น หรือผู้มาขอรับบริการด้านสาธารณะ   
  หลักการที่ ๔ การส่งเสริมการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาให้ผู้น า ผู้บริหาร 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ได้มีส่วนร่วมกันในเข้าอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักธรรมว่า
ด้วยความศรัทธา เช่น ความศรัทธาในหลักพละ ๕, ความศรัทธาในหลักเวสารัชชกรณธรรม, ความ
ศรัทธาในหลักสัทธรรม ๗, ความศรัทธาในหลักอริยทรัพย์ ๗, และความศรัทธาในหลักอริยวัฑฒิ ๕ 
เป็นต้นดังกล่าวนี้ เพ่ือน ามาประยุกต์หรือบูรณาการในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังทางด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ 
  หลักการที่ ๕ การส่งเสริมการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสัทธาสัมปทานั้น กล่าวคือความ
เชื่อประกอบด้วยเหตุผลในสิ่งที่ควรเชื่อตามความเชื่อ ๔ คือ ๑) กัมมสัทธา เชื่อกรรม ๒) วิปากสัทธา 
เชื่อผลแห่งกรรม ๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ๔) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อ
พระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า สิ่งที่สัตว์ท าด้วยกาย วาจา ใจ พร้อมด้วยเจตนา ชื่อว่ากรรม 
จ าแนกโดยประเภท วาจา ใจ พร้อมด้วยเจตนา ชื่อว่ากรรม จ าแนกโดยประเภท ส่วนดีมีมูลมาแต่อโล
ภะ อโทสะ อโมหะ เป็นกุศลกรรมส่วนชั่วมีมูลมาแต่โลภะ โทสะ โมหะ เป็นอกุศลกรรม กรรม ๒ 
ประเภทนี้เมื่อความประชุมปัจจัยมีและได้ช่องเมื่อใด ก็ย่อมให้ผลเมื่อนั้นกุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นที่
ปรารถนารักใคร่พึงใจ เป็นไปตามมูลเหตุความหยั่งรู้กรรมคาดหน้าว่าเป็นมูลเหตุให้ผลแก่ผู้ท า
เช่นนั้นๆ อนุวัตรตามมูลเหตุแล้วและเชื่อลง เหมือนแพทย์ผู้หยั่งรู้สมุฏฐานก้าวหน้าว่าจะให้เกิดความ
ร าคาญหรือเกิดโรคแก่ร่างกาย แล้วประกอบอุบายชักน าหรือบ าบัดเสีย นี้ชื่อว่ากัมมสัทธา เชื่อกรรม 
ผลสุกวิเศษเกิดแต่กรรมชื่อว่าวิบาก จ าแนกโดยวิภาค ส่วนที่ปรารถนารักใคร่พึงใจ เป็นผลของกุศล
กรรม ส่วนไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พึงใจ เป็นผลของอกุศลกรรม วิบาก ๒ ประเภทนี้ ส่อมูลเหตุของ
ตนให้คนเห็น ความหยั่งรู้วิบากสาวเข้าไปหาต้นเหตุว่า มีมูลมาแต่กรรมอย่างนั้นๆ เหมือนแพทย์ผู้เห็น
โรคแล้วค้นพบสมุฏฐานแห่งโรคนั้น นี้ชื่อว่าวิปากสัทธา เชื่อผลแห่งกรรม เหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสานุสัย   
ท ากรรมอันใดลงด้วยกาย วาจาใจ ก็ย่อมได้เสวยผลของกรรมนั้น ท าชอบก็ได้เสวยผลอันดี ท าผิดก็ได้
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๑๔๑ 

เสวยผลอันชั่ว กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ผู้กระท า ให้เป็นผู้ประณีตและเลวทรามต่างๆ กัน ความหยั่งรู้ดั่ง
นี้ และเชื่อลง ชื่อกัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ความหยั่งเห็นคุณแห่ง
พระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ และชื่อลงโดยนัยว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ 
ไกลจากกิเลสบาปธรรม บริสุทธ์ทุกสถาน เป็นผู้ควรแนะน าสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้ปฏิบัติตม ให้บรรลุถึง
ความบริสุทธิ์ และควรแก่ครุฐาน ตั้งอยู่ในที่เป็นพระศาสดา เป็นที่นับถือบูชาของมหาชน พระองค์ตรัส
รู้ธรรมที่จริงที่ชอบตามล าพังพระองค์ ไม่มีผู้ใดเป็นครูอาจารย์สั่งสอน รู้ชอบไม่วิปริต ให้ส าเร็จ
ประโยชน์ของพระองค์และผู้อ่ืนได้ ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงสั่งสอนเวไนยสัตว์ ได้ชื่อว่าตรัสชอบแล้ว 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติชอบแล้ว นี้ชื่อตถาคตโพธิสัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของ
พระตถาคตเจ้า ศรัทธามีลักษณะและประเภทดังกล่าวนี้ เป็นกุศลธรรมส่วนเจตสิก เมื่อเกิดขึ้นในจิต
ของผู้ใดแล้ว ก็ท าให้ผู้นั้น มั่นคงในกิจที่จะพึงท า ก าจัดโทษที่เป็นข้าศึกแห่งตน คือ อสัทธิยะ ความไม่
เชื่อถือและวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยอันเป็นเหตุไม่กล้าหาญและลังเลในอันที่จะท ากิจการนั้น ๆ 
มีค าสรรเสริญไว้ว่า ศรัทธาเป็นเพื่อนสองของบุรุษ ดังนี้บ้าง ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุรุษใน
โลกนี้ ดังนี้บ้าง ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว ย่อมยังสุขให้เกิด ดังนี้บ้าง ศรัทธาย่อมรวมเสบียงไว้ ดังนี้บ้าง 
ความถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยศรัทธา มีลักษณะและประเภทดังกล่าวนั้น ชื่อสัทธาสัมปทา ดังนั้น ความ
ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอันเป็นพ้ืนฐาน ย่อมจัดว่าเป็นแนวทางแห่งการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้นโยบายบรรลุเปูาหมายได้เป็นอย่างดี๑๒๕ 
 ความเชื่อมั่นนั้น เป็นสิ่งรวบรวมไว้ซึ่งเสบียง กล่าวคือ ความดี หากบุคคลสั่งสมไว้อย่าง
ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
บรรลุเปูาหมายได้ 
  ภาครัฐจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้น าหรือผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนให้เป็นบุคคลผู้มีศรัทธา มีความรอบรู้ ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมดังกล่าวนี้ จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารการพัฒนาองค์กร และน ามาซึ่งความส าเร็จตามนโยบาย แผนงาน 
และโครงการ ที่ตั้งไว้ 
  ภาครัฐจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟัง
พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้มีพลังในการก าจัดมลทินคือความเห็นแก่
ตัวแก่ตนอนัเป็นท าให้เกิดความเนิ่นช้าในการบริหารการพัฒนาองค์กร 
  ในแต่ละองค์กรในแต่ละท้องถิ่นของตน รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นต้องตระหนักถึง
นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม และตระหนักถึงบุคคลผู้เสียสละตนเพ่ือประโยชน์สุขของคน

                                                   
  ๑๒๕สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 

ทั้งหลาย และต้องช่วยปูองกันคนดีจากคนชั่วทั้งหลาย และประชาชนต้องคอยเป็นหูเป็นตาร่วมกัน   
ในการตรวจการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นของตนๆ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศอย่างมุ่งมั่นและเน้นให้มากเกี่ยวกับนโยบายด้านการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์หรือมา
บูรณการใช้ในการบริหารการพัฒนาทั้งตน ทั้งคน ทั้งงาน ทั้งองค์กร ทั้งประเทศชาติ  
  รัฐบาลแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาท าหน้าที่บริหารบ้านเมือง จะต้องมีนโยบายเร่งด่วนและ
นโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้น าทุกระดับชั้น ผู้บริหารทุก
ระดับชั้น บุคลากรทุกระดับชั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับชั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงภาค
ประชาชนด้วยเช่นกัน โดยจัดท าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของทุกเดือนทุกปีอย่างต่อเนื่องและอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน จึงจะส่งผลให้การบริหารการพัฒนาองค์กรนั้นๆ และท้องถิ่นของตน
ด าเนินไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทุกคนต้องการ๑๒๖ 
 ๑.๒  การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้ าน นโยบาย 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 ความเพียร โดยการพูดบ่อย การสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น ท าให้เขาเข้าใจในเรื่องของ
งานที่เขาท า เปูาหมายของเราคืออะไร เปูาหมายที่โครงการก าหนดคืออะไร ต้องเป็นเปูาหมายที่
แท้จริง ไม่ใช่เปูาหมายที่ท าไปวันๆ๑๒๗ 
  การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น เกิดจาการที่เราสามารถแปลงนโยบายออกมาเป็น
แผนงาน ซึ่งแต่ละแผนงานย่อมมีหลากหลาย โครงการหรือกิจกรรมจะน ามาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบาย นโยบายส าเร็จได้ด้วยความเพียร๑๒๘ 
  ความเพียรทางพระพุทธศาสนามีข้อดีมากๆ เพราะขาดความเพียรแล้ว จะท าให้อะไรไม่
ประสบความส าเร็จ ในด้านการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรัดเร่ง (แต่การสอดแทรก
ความเพียรในทางด้านพระพุทธศาสนาไม่ค่อยมี) การตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือ มี
หน้าที่อะไร ต้องท าอะไร การอาศัยกรอบระเบียบเกี่ยวกับข้อบังคับจากภาครัฐเข้ามาช่วยในการ
พัฒนา การไม่ท าให้ระบบราชการเสียหาย๑๒๙  
  หากน าความเพียรทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยก็จะส่งเสริมให้นโยบาย แผน และ
โครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและดีงาม มีการพูดส่งเสริมการใช้ความเพียรในการท างาน แต่ยังขาด

                                                   
  ๑๒๖สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๒๗สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๒๘สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๒๙สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๓ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความเพียรในทางด้านพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากร
ไปปฏิบัติธรรมที่วัด ในวัดใหญ่ๆ พระสงฆ์ได้ใหค้วามรู้ในการถ่ายทอดเรื่องความเพียรให้กับบุคลากรใน
องค์กร เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามจะมีกิจกรรมทุกวันพระ ความเพียรของคนในองค์กรลดน้อยลง 
แต่ทุกวันนี้ คนไม่ได้ท างานหนักเพ่ือหน้าที่ แต่ท างานหนักเพ่ือตัวเองอยู่รอด  ยังไม่มีหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ามาร่วมด้วยในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนา๑๓๐  
  มีการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความเพียรที่ถูกต้อง ถ้ามีความเพียรดีก็มีโครงการพัฒนา
บุคลากรทุกปี การจัดการอบรมวัดปุาบ้านเขวา๑๓๑ เมื่ออาศัยความเพียรตามทางพระพุทธศาสนา ก็จะ
ช่วยส่งเสริมให้งานด้านนโยบาย แผน และโครงการ เป็นไปอย่างถูกต้อง เวลาท างานให้ช่วยกันท างาน 
ไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเป็นหน้าที่ของใคร ให้ร่วมมือท า ท างานอย่างรู้หน้าที่งาน ถึงเวลาท างานก็ลงมือ
ท างาน เน้นความตรงต่อเวลา การไม่โกหก และ การร่วมมือ การปลุกจิตส านึกบุคลากรในการท างาน 
มีการสอนให้รู้จริง๑๓๒  
  ได้มีการส่งเสริมความเพียรทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารงาน ปัจจุบันนี้มีข่าว
เรื่องการทุจริตและการลงโทษ ท าให้ผู้บริหารแต่ละท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นต่อค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามากขึ้น และมีความเพียรที่จะบริหารงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพ่ือบรรจุเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ ได้มีความระมัดระวังมากขึ้น มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายและกฎแห่งกรรม ได้เริ่มท าในสิ่งที่
ถูกต้องที่ควร ได้มีความคิดในทางคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น๑๓๓  
  หากได้ความเพียรทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยส่งเสริมการบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นไปได้สูงและตรงกับความเป็นจริงในพ้ืนที่ จะไม่มีการโยกโย้ไปท าอย่างอ่ืน๑๓๔  
  การน าความเพียรทางพระพุทธศาสนามาช่วยส่งเสริมองค์กรจะท าให้องค์กรมีปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น๑๓๕ การที่คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเพียรพยายามในการ
ที่จะสร้างการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันกับชุมชน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดและวางแผน
พัฒนาร่วมกันกับชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถช่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

                                                   
  ๑๓๐สัมภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หัวหน้างานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๓๑สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๑๓๒สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๓๓สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๑๓๔สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๓๕สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 

ท้องถิ่นบรรลุ เปูาหมายตามนโยบาย แผนงาน และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล๑๓๖  
  เห็นควรน าเอาความเพียรมาช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์กร เพราะถือว่าเป็นสิ่งยัง
ประโยชน์ให้ส าเร็จเป็นอย่างมาก๑๓๗ ความเพียรช่วยให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย๑๓๘ การ
ส่งเสริมความเพียรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๑๓๙  
  หากได้น าเอาหลักความเพียรทั้ง ๔ อย่าง ทางพระพุทธศาสนามาส่งเสริมการบริหารการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะท าให้ผู้บริหาร หรือ บุคลากร เจ้าหน้าที่มีการท างานที่
ระมัดระวังต่อบาปมากขึ้น ทั้งจะส่งผลให้บรรลุเปูาหมายของการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
ด้าน แผนงาน และ ด้าน โครงการ ได้เป็นอย่างดี๑๔๐ 
  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเอาการเสริมสร้างความเพียรแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์กรมาใช้ จะท าให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดความมุ่งมั่น มีวิริยะอุตสาหะในการท างาน
หรือการบริหารงานด้านนโยบาย ด้านแผนงาน และด้านโครงการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะท าให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน ช่วยให้การท างานขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ดังพระพุทธพจน์
ที่ว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย และเห็นความเพียรที่ถูกเป็นความปลอดภัยของชีวิต 
แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
เชื่อมั่นให้กับตน ผู้อื่น งาน องค์กร และประชาชน๑๔๑  
  คนที่จะเพียรได้นั้น ก็ต้องอธิษฐานความเพียรให้ถูกต้องและมุ่งมั่นต่อการบริหารนโยบาย
ให้ได้จริงๆ และต้องมีการวางนโยบายให้เป็นระบบก่อนที่จะน าไปใช้  เพราะการบริหารการพัฒนา
องค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายได้ด้วยการใช้ความเพียรพยายามอย่างถูกต้อง ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า  
คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งถึงตามสถานการณ์หรือตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม คนจะล่วง
ทุกข์ได้เพราะความเพียร คนมีธุระหมั่นท าการงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้ คนไม่เกียจคร้าน 
พึงได้ความสงบใจจากความขยันหมั่นเพียร ประโยชน์ย่อมไม่ส าเร็จโดยชอบแก่ผู้ท าโดยความเบื่อ
หน่าย ประโยชน์ย่อมส าเร็จโดยชอบแก่ผู้ท าโดยความไม่เบื่อหน่าย ถ้าบุคคลท าความเพียรในกิจการ 
ล้าหลัง จะจมอยู่ในความวิบัติ ท าให้บุคคลจากองค์กรหรือส่วนงานต่างๆ รวมไปถึงพ่ีน้องประชาชนจะ
ขาดความเชื่อมั่นไปด้วย และความเพียรนี้ ต้องท าอย่างเป็นนิจหรืออย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผลดีและ

                                                   
  ๑๓๖สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
                 

๑๓๗สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน๒๕๕๙. 
  ๑๓๘สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
   ๑๓๙สัมภาษณ์ นางพิชญามญช์ุ เดชศิริ,หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๔๐สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดเทศบาลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๔๑สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  



๑๔๕ 

ต่อเนื่อง ควรหลีกหนีความโอ้อวด ความเจ้าเล่ห์ ไม่ใช้ความเพียรไปในทางเลวทราม เมื่อมีศรัทธาและ
ปรารภความเพียรอยู่อย่างนี้ ผู้นั้นชื่อว่ามารย่อมรังควานไม่ได้ พึงท าความเพียรในอิริยาบถทั้ง ๔ พึง
ประคองความเพียรอย่างเต็มที่อยู่อย่างสม่ าเสมอเป็นหลักการใหญ่ พึงหลีกหนีจากความประมาทต่อ
ตน ต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติบ้านเมือง พึงเป็นผู้ประกอบไปด้วยอัธยาศัยอันงาม
ในการบริหารการพัฒนาองค์กร ข้อความดังกล่าวนี้ จะเป็นสิ่งกระตุ้นและส่งเสริมให้นโยบายบรรลุ
เปูาหมายได้อย่างแน่นอน๑๔๒  
 พอมีความเพียรแล้ว ก็จะน ามาสู่ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบอะไรที่เข้า
มา ค าสั่งอะไรที่เข้ามา หรือแม้แต่ว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สมมุติว่าพ้ืนที่นี้ รัฐมองว่าจะต้องจัดเป็น
โซนเศรษฐกิจในภาคอีสาน ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้น ในทางพระพุทธศาสนาได้มีค าสอนเกี่ยวกับหลัก
ความเพียรเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมมนุษย์ให้มีความเชื่อมั่นต่อการน าหลักความเพียรไปใช้ในกิจการต่าง
ดังต่อไปนี้ คือ คนที่ผัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม ควรรีบท าความเพียรในวันนี้ 
บุรุษพึงพยายามไปกว่าจะส าเร็จประโยชน์ ผู้ไม่ประมาท ท าความเพียรให้ต่อเนื่อง พึงได้ประโยชน์ในที่
ใดหรือท้องถิ่นใด ด้วยประการใดๆ ควรบากบั่นในที่นั้นหรือในท้องถิ่นนั้น ด้วยประการนั้นๆ 
หลักธรรมดังกล่าวนี้ จัดได้ว่าเป็นเครื่องส่งเสริมอันส าคัญที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกได้ถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมอย่างเนื่อง จึงท าให้กิจต่างๆ บรรลุตามเปูาหมายแห่งนโยบายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี๑๔๓  
  นโยบายจะด าเนินไปสู่เปูาหมายได้นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือ จะต้องอาศัยความ
พากเพียรพยายามและจะต้องไม่ละทิ้งความเพียรพยายามในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอันเป็น
ความยากล าบากต่างๆ เพ่ือให้เพ่ือนมนุษย์ได้อยู่อย่างผาสุก ส าหรับความเพียรในทางพระพุทธศาสนา
นั้น ท่านใช้หลักเน้นหลักปธาน ๔ ในการบริหารตน คน งาน และองค์กร ตลอดถึงมหาชนทั้งหลาย 
ในทางพระพุทธศาสนาได้มีค าสอนเกี่ยวกับหลักความเพียรเพ่ือเป็นเครื่องส่งเสริมมนุษย์ให้มีความ
เชื่อมั่นต่อการน าหลักความเพียรไปใช้ในกิจการต่างดังต่อไปนี้ คือ ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตน
ได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย เหมือนคนก่อไฟน้อยข้ึน ฉะนั้น ผู้มีความเพียรขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท 
เข้าใจในบริหารจัดการ เลี้ยงชีวิตพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้ องค์กรจะส่งเสริมทุกคนให้มี
ความส าเหนียกตนเองด้วยความเพียร ไม่ย่อหย่อน มีความตื่นตัว มีการพูดจูงใจถึงหลักการของความ
เพียรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้รู้ว่าความเพียรนี้เป็นสิ่งเร่งด่วน ที่ต้องลงมือปฏิบัติกับหน้าที่การงานทั้ง
กลางวันและกลางคืน พึงท าความเพียรตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา พึงท าความเพียรอย่างไม่
ท้อถอย พึงกระตุ้นตนเองโดยการมีองค์กรที่ตนท างานอยู่นั้นให้เป็นสถานที่ตั้งของการสร้างความเพียร
แม้ว่าตนจะต้องเจอกับทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ด เหน็ดเหนื่อย และยากล าบากที่เกิดจากการท า
ความเพียรก็ตาม เพราะว่าความเพียรนี้ จัดว่าเป็นหลักการอันส าคัญอย่างยิ่งยวดในการบริหารการ
                                                   
  ๑๔๒สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๑๔๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 

พัฒนาองค์กรให้บรรลุเปูาหมาย พึงตั้งความเพียรไว้ไม่ให้ถูกใช้ไปทางที่จะท าตน คน งาน องค์กร และ
ประเทศชาติบ้านเมืองต้องเสียหายหรือถึงความหายนะ ไม่ควรคลายความเพียรอย่างถูกต้องถูกต้องมา
เพ่ือความเป็นคนมักมากในทางทุจริตผิดหลักธรรมาภิบาล พึงกระตุ้นความเพียรให้เป็นไปในจิตใจให้
มุ่งม่ันอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนเป็นสมาธิความตั้งใจอันแน่วแน่ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธร่วมกัน 
พึงใช้ความเพียรไปในทางท่ีชอบด้วยธรรมชอบความรู้ ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกติกาที่ตั้งไว้ร่วมกัน พึงใช้ความเพียรแต่พอดีพอประมาณไม่ให้หนักหรือหย่อนนัก 
ความเพียรท่านเรียกว่า อาตาปะ เพราะอรรถว่าเป็นเครื่องเผากิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ให้หมดไปจากจิตใจของมนุษย์ เพ่ือลดละความเห็นแก่ตัว ลดละความขัดแย้ง ลดละความม่งแต่
จะถือประโยชน์ส่วนตนหรือจ้องแต่จะเอาผลประโยชน์จากส่วนร่วมหรือของแผ่นดินหรือของ
ประชาชนไปเป็นของตัวเองและพวกพ้อง บุคคลพึงตั้งบุคคลผู้มีความเพียรอันถูกต้องและถูกต้องถูก
ธรรมหรือถูกต้องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นผู้มีจิตใจมุ่งมั่นเพ่ือความสงบและเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง  ให้เป็นผู้น าหรือผู้บริหารในองค์กรของตนๆ 
หรือตามท้องถิ่นต่างๆ และจะต้องมีการสืบต่อวัฒนธรรมของผู้น าหรือผู้บริหารที่ดีที่เป็นพุทธมามกชน
ให้เป็นผู้ดูแลและท าหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติบ้านเมือง
ควบคู่ทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าสถานการณ์ทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ผู้น าหรือผู้น าบริหาร
ที่ดีย่อมน าพาทั้งตน ทั้งคน ทั้งงาน ทั้งองค์กร และทั้งประเทศชาติให้ล่วงพ้นจากปัญหาและอุปสรรค
ของความเดือดร้อนทั้งปวงและสามารถบรรลุเปูาหมายได้เป็นอย่างดีเยี่ยม พระพุทธเจ้าตรัสว่า ใครมี
ความเพียรอย่างถูกต้องตามหลักปธาน ๔ ประการ บุคคลชื่อนั้นได้ชื่อว่า “วีระ” หรือ “มหาวีระ” คือ 
ผู้กล้า ผู้มีความเพียรอย่างใหญ่ หรือผู้สร้างความเพียรไว้เป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ให้กับตน เพราะว่าเป็นผู้มี
ความเพียรเครื่องเผาผลาญทั้งความชั่วร้าย และเป็นเครื่องมือส าหรับชนะเทวบุตรมาร มัจจุมาร กิเลส
มาร อภิสังขารมาร ตลอดถึงการบริหารการพัฒนานโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่มีความไม่
ถูกต้องไม่ชอบธรรมที่เป็นตัวขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของตน ของคน ของงาน ขององค์กร ของ
ประเทศชาติบ้านเมือง เป็นต้น พึงกระท าไว้ในใจอย่างแยบยล พึงสร้างและส่งเสริมความเพียรเพ่ือเป็น
เครื่องมือหมั่นประกอบในการบริหารการพัฒนากิจการทั้งหลายในที่ทุกสถานในการบริหารการพัฒนา
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน๑๔๔  
  ความเพียรนี้ จัดว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานความเพียร ไว้ใน
พระทัยว่า แม้เลือดเนื้อจงแห้งไป เหลืออยู่แต่กระดูกกับเอ็นก็ตาม หากยังไม่บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้อัน
พึงได้ด้วยก าลังเรี่ยวแรงของมนุษย์เพียงใด จักไม่หยุดความเพียรนั้นเสีย” สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็น
ว่าความเพียรนี้ถือว่าเป็นยอดของการก้าวไปสู่ความส าเร็จตามที่ใจปรารถนาหรือต้องการ และยังเป็น

                                                   
  ๑๔๔สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 

เครื่องช่วยส่งเสริมให้คนหลุดพ้นหรือก้าวข้ามปัญหาความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวง และความเพียรนี้
จะต้องเพียรให้ติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอ สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นั้น จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ พระพุทธองค์ทรง
แนะน าไว้ว่า ความเพียรจะเป็นความเพียรที่ถูกต้องอย่างแท้จริงได้นั้น จะต้องอาศัยหลักสัมมัปปธาน 
๔ กล่าวคือความเพียรชอบ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ธรรมส าหรับส่งเสริมให้มนุษย์ใช้ขจัดปัญหาต่างๆ  ทั้งนี้
ในทางพระพุทธศาสนาได้มีค าสอนเกี่ยวกับหลักความเพียรเพ่ือเป็นเครื่องส่งเสริมมนุษย์ให้มีความ
เชื่อมั่นต่อการน าหลักความเพียรไปใช้ในกิจการต่างดังต่อไปนี้ คือ ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจ
คร้านเป็นภัย และจงเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็น
พุทธานุศาสนี ข้อธรรมดังกล่าวนี้เป็นพระด ารัสของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้ให้เห็นถึงโทษของความเกียจ
คร้านเป็นภัยทั้งแก่ตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติบ้านเมือง และทรงชี้แจงให้เห็นถึงการมีความ
ขยันหมั่นเพียร เชื่อมั่นในความเพียรอันเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยทั้งแก่ตน คน งาน องค์กร 
และประเทศชาติบ้านเมือง มีความเพียรอย่างถูกต้องถูกธรรมและถูกต้องตามหลักปธาน ๔ และหลัก
สัมมัปปธาน ๔ นั่นเอง และความเพียรซึ่งจัดอยู่ในข้อธรรมอื่นๆ อีกเช่นกัน พระพุทธองค์ทรงรับรองไว้
ว่าจัดว่าเป็นหลักความเพียรที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และเหล่าพระอริยเจ้าสาวกทุกๆ ท่าน ได้ใช้
เป็นทั้งแนวทางและเป็นทั้งหลักปฏิบัติในการบริหารการพัฒนาตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติ
บ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยเพื่อบรรลุเปูาหมายในสิ่งที่ตนต้องการ  
  ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้า ตรัสสอนไว้อีกว่า ภิกษุ (ผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร) 
เธอยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว อย่าได้ถือวิสสาสะ กล่าวคือความนอนใจ ดังนั้น เมื่อปฏิบัติหรือ
พัฒนาตนเองถึงภูมิธรรมใดแล้ว ควรท าความเพียรเพ่ือบรรลุธรรมที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกที่อันยังไม่บรรลุ
แล้วในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อไป ข้อความดังกล่าวนี้เป็นสิ่งชี้ให้เห็นว่ าเมื่อเราได้ท าการก าหนด
นโยบายใดไว้แล้ว อย่าได้นิ่งนอนใจเพียงเพราะเห็นว่าเราได้ก าหนดนโยบายไว้เท่านั้น พึงรีบท าความ
เพียรในนโยบายเหล่านั้นเสียแต่วันนี้ เพราะไม่ใครจะรู้ได้ว่าความตายหรืออะไรก็ได้อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
วันพรุ่งนี้ พึงเชื่อมั่นว่าความเพียรนี้เป็นสิ่งน าพาตนให้บรรลุในกิจที่ยังไม่บรรลุ เมื่อท ากิจให้บรรลุตาม
เปูาหมายแล้ว ก็พึงเพียรพยายามพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ หรือกิจๆ ต่อไป เพ่ือให้เกิดความผาสุกหรือประโยชน์
สุขแก่ตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป ความส าเร็จหรือความบรรลุตามเปูาหมาย
ได้นั้น จะต้องอาศัยความเพียรที่มีจุดหมายเพ่ือต้องการบรรลุจริงๆ และเป็นความเพียรที่ตระหนักถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นความตั้งใจอันแท้จริง มีความเพียรศึกษาหาความรู้อยู่เสมอๆ มี
ความเพียรที่ใช้ไปอย่างไม่ประมาท เป็นความเพียรที่มีจิตใจเป็นตัวมุ่งมั่นในการต้อนรับปฏิสันถารแก่ผู้
มาขอรับบริการ และต้องเพียรอย่างติดต่อ มีความบากบั่นมั่นเป็นนิตย์ และต้องเพียรจนกว่าจะถึงที่สุด
ของแห่งทุกข์ ทั้งนี้ ความเพียรที่ใช้ไปในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ 
เป็นความเพียรที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขทั้งในโลก ทั้งในโลกหน้า และทั้ งเพ่ือประโยชน์อย่างยิ่ง
กล่าวคือพระนิพพานอันเป็นความสุขสูงสุดของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระพุทธองค์ทรงสอนไว้สืบต่อ



๑๔๘ 

กันมา และความเพียรนี้เองที่เป็นหลักการอันส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่ท าให้พระพุทธเจ้าและพุทธ
สาวกหรือพุทธบริษัททั้ง ๔ กลุ่ม ของพระองค์บรรลุให้สิ่งที่ต้องการด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่การบรรลุ
คุณธรรมชั้นโสดาปัตติมรรคจนไปถึงพระอรหัตผล เป็นความเพียรที่ช่วยส่งเสริมให้มนุษย์หลุดพ้นจาก
การเวียนเกิดและตายที่ไม่รู้จบสิ้นนี้ ในหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกอันเป็นเนื้อความที่คัดออกมาเป็น
หลักสูตรให้พระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้เรียนได้ศึกษาเพ่ือความรู้และความเข้าใจนั้น มีเรื่องราวที่มีการ
กล่าวถึงเรื่องความเพียรและอานิสงส์ของความเพียรในหมู่พุทธบริษัททั้ง ๔ กลุ่ม อยู่เสมอในการ
ประกอบกิจต่างๆ ให้แก่ตน ให้ผู้อ่ืน ให้แก่งาน ให้แก่องค์กร และให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองในแว่น
แคว้นของตนๆ ดังที่มีปรากฏอยู่ใน ๑๖ แว่นแคว้นเหล่านั้น และต าบลเหล่านั้นๆ ที่เกิดขึ้นในสมัย
พุทธกาลกล่าวคือในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ และความเพียรนี้เองจัดว่าเป็น
เครื่องมืออันดีที่ช่วยส่งเสริมให้พระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งหลายในระหว่างพระพุทธเจ้า
ทรงใช้ความเพียรในการแสวงหาโมกขธรรมกล่าวคือธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นหรือบรรลุพ้นจาก
ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลาย เช่นดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ท่านทั้งหลายต้องท าความ
เพียรเอง ตถาคต (กล่าวคือพระพุทธเจ้านั่นเอง) เป็นแต่ผู้บอก ผู้มีปกติเพ่งพินิจด าเนินไปแล้ว จักพ้น
จากเครื่องผูกของมารหรือพ้นจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง  
  เนื้อหาดังกล่าวนี้ จะเห็นไว้ว่า หลักการของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนี้ เป็นหลักของ
การบริหาร ที่มุ่นเน้นถึงความโปร่งใสที่จะต้องแสดงออกให้เห็นอย่างทั่วถึงกัน โดยการอาศัยหลักธรรม
วินัยนี้นั่งเอง ซึ่งมีขั้นตอนมาจากการที่ได้ศึกษาไปตามล าดับ บริหารหรือพัฒนาไปตามล าดับ และมี
การปฏิบัติไปตามล าดับ ไม่มีการลัดขั้นตอน ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทหรือศีลอันเป็นหลักปฏิบัติที่ทุกคน
ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่ล่วงละเมิดกฎหมายบ้านเมืองหรือกฎข้อบังคับที่ตนและคณะทุกฝุายได้
ก าหนดถือปฏิบัติร่วม รักษากฎหมายหรือกฎต่างๆ เหมือนคนที่ต่างก็รักษาและห่วงแหนชีวิตของตน 
เหมือนน้ าในมหาสมุทรมีปกติคงที่ ไม่ล้นฝั่ง ฉะนั้น ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกันนั้น ถ้า
บุคคลใดล่วงละเมิดข้อปฏิบัติ ประพฤติไม่สะอาด ประพฤติตนน่ารังเกียจ ไม่ประพฤติตามกฎกติกา
หรือกฎหมาย แต่บอกว่าตนประพฤติหรือปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น เป็นคนทุจริตคดโกง ไม่ซื่อสัตย์ต่อ
ตน ต่อผู้อ่ืน ต่อองค์กร ต่อประชาชน ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ประพฤติขัดขวางความเจริญแห่งหมู่
คณะหรือทีมงาน ทุกคนผู้มีความประพฤติถูกต้องถูกธรรมก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้น ทุกคนย่อมประชุม
กันเพ่ือพิพากษาบุคคลนั้นตามโทษานุโทษที่จะพึงได้รับโดยทันที เหมือนมหาสมุทรย่อมไม่อยู่ร่วมกับ
ซากศพ ย่อมซัดซากศพนั้นขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันที ทั้งนี้ เมื่อทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาท างานร่วมกัน ไม่
ว่าบุคคลเหล่าใดจะมาไหน ต าแหน่งอะไร ฐานะไหน ใครส่งมา จบจากสถาบันอะไรก็ตาม เมื่อได้เข้า
มาท างานร่วมกันในองค์กรเชิงพุทธหรือองค์กรที่ถือปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว บุคคล
เหล่านั้น ก็ต้องละความถือตัวถือตนจากดังกล่าวมานั้น รวมเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีข้อวัตรปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน เหมือนมหานทีทุกสาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลลงสู่มหาสมุทรแล้ว ย่อม



๑๔๙ 

ละชื่อและโคตรเดิม รวมเรียกว่า มหาสมุทรทั้งสิ้น ทั้งนี้ บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมแม้มีมากเพียงไร องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการท าคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติบ้านเมืองย่อมต้อนรับบุคคลดังกล่าวนี้อยู่เสมอไม่กีดกั้น องค์กรไม่มีวันเต็มส าหรับคนผู้รู้ดี 
ประพฤติดี ปฏิบัติดี คงเต็มเฉพาะบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนในทางตรงกันข้ามเท่านั้น เหมือนแม่น้ า
สายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทร และสายฝนตกลงจากฟากฟูา ก็ไม่ท าให้มหาสมุทร
พร่องหรือเต็มได้ ฉะนั้น (เนื้อหาตรงนี้ กล่าวมุ่งเฉพาะบุคคลผู้มุ่งท าแต่ความดีเท่านั้น) ในขณะเดียวกัน
นั้น หลักธรรมวินัยที่เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติ
บ้านเมืองนี้ มีรสเดียวคือวิมุตติรส (ความหลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง) เหมือนมหาสมุทรมี
รสเดียว คือ รสเค็ม ฉะนั้น และในหลักธรรมวินัยนี้ มีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด กล่าวคือ มี
หลักการหรือแนวทางที่เที่ยงตรงส าหรับใช้ในการบริหารการพัฒนาตน คน งาน องค์กร และ
ประเทศชาติบ้านเมือง คือ หลักสติปัฏฐาน ๔ หลักสัมมัปปธาน ๔ หลักอิทธิบาท ๔ หลักอินทรีย์ ๕ 
หลักพละ ๕ หลักโพชฌงค์ ๗ หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ เหมือนในมหาสมุทรในโลกใบนี้ มีรัตนะมาก มี
รัตนะหลายชนิด คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แก้วตา
แมว ฉะนั้น ในขณะเดียวกันนั้น ในธรรมวินัยนี้ เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ คือ พระโสดาบัน บุคคลผู้ปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล พระสกิทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุสกิทาคามิผล พระอนาคามี บุคคลผู้
ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามิผล พระอรหันต์ บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหัตตผล เหมือนมหาสมุทรเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร นาค 
คนธรรพ์ มีลาตัว ๑๐๐ โยชน์บ้าง ๒๐๐ โยชน์บ้าง ๓๐๐ โยชน์บ้าง ๔๐๐ โยชน์บ้าง ๕๐๐ โยชน์บ้าง 
ฉะนั้น ทั้งหมดดังกล่าวมานี้ เป็นหลักการที่ใช้กันได้ควบคู่กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
หลักการอ่ืนๆ อีกที่มีความเอ้ือต่อการบริหารการพัฒนาตน คน งาน องค์กร ประชาชน และ
ประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ ยังมีพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีกถาประกาศคุณของ
ความเป็นผู้ปรารภความเพียรไว้ บุคคลผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีก็ตาม ส่วน
บุคคลผู้ปรารภความเพียรมั่นคงและเชื่อในความเพียร มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ชื่อว่าประเสริฐกว่า
บุคคลผู้นั้น เพราะฉะนั้น ความเพียรนี้ ท่านจึงจัดไว้ว่าเป็นหนึ่งในหลักการของนักปราชญ์ผู้น าไปใช้ใน
การบริหารการพัฒนาสิ่งต่างๆ และความเพียรนี้จะต้องประกอบไปด้วยหลักความเชื่อมั่นและหลัก
ปัญญาตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า และเป็นความเพียรส าหรับผู้มุ่งเที่ยวไปเพ่ือยัง
ประโยชน์สุขให้เกิดแก่มหาชน ในทางพระอภิธรรมอันเป็นหลักสูตรของเปรียญธรรม ๙ ประโยคนั้น 
ท่านกล่าวว่า ความเพียรนี้ จัดว่าเป็นภาวะของผู้กล้า กล่าวคือ เป็นธรรมชาติของบุคคลผู้น าปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ให้หมดสิ้นไปด้วยหลักการของความเพียร และเป็นความเพียรนี้ท่านกล่าวว่าเป็น



๑๕๐ 

การกระท าเป็นเครื่องยังประโยชน์ให้ส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของการงาน
หรือกิจการหรือการบริหารการพัฒนานั้น๑๔๕ 
 การน าเอาหลักของความเพียรในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการส่งเสริมการบริหารการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะสามารถยังประโยชน์ให้
ส าเร็จได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในค าสอนของพระพุทธศาสนาหรือเชิงพุทธนั้น ได้ระบุไว้ว่า เมื่อมีความ
เพียรบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นบาปในโลกนี้เสีย เหมือนคนมีจักษุดีหรือมีตาดีหรือมี
วิสัยทัศน์ดีที่เว้นเสียจากความเพียรหรือทางอันไม่เรียบร้อยกล่าวคือการบริหารที่ไม่พึงประสงค์ ฉะนั้น 
ข้อธรรมนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงการบริหารการพัฒนาที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ต้อง
รู้จักว่าการใช้ความเพียรไปในทางไหนที่มีแต่คุณไม่มีโทษ ความเพียรแบบไหนที่เป็นเครื่องส่งเสริม
นโยบายให้ประสบความส าเร็จได้ ไม่ควรใช้ความเพียรมากจนเกิดเป็นความฟูุงซ่านแห่งจิตใจอันจะส่ง
ให้ร่างกายไม่สามารถท างานตามภาระงานของตนได้๑๔๖ 
 วิริยพละ เป็นพลังที่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญคุณของ
ความเพียรไว้ดังนี้ว่า ความเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้หลุดพ้นทุกข์กล่าวคือพ้นจากปัญหาและอุปสรรค
ทั้งปวงได้ ความเพียรนี้นั่นเองที่ช่วยให้พระพุทธองค์ทรงบรรลุถึงซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ความเพียรนี้ จัดว่าเป็นยอดแห่งธรรมอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ผู้รู้
ทั้งหลายต่างยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องถือไว้เป็นหลักในการปฏิบัติซึ่งกิจต่างๆ ความเพียรนี้
ถือว่าเป็นตบอย่างยิ่งส าหรับในการปฏิบัติกิจต่างๆ ความมีลักษณะคือ ต้องเพียรอย่างสม่ าเสมอ ติดต่อ 
ต่อเนื่อง บากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์ อดทน ไม่ละทิ้งความเพียรกลางคันหรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ พระ
พุทธองค์ตรัสไว้ว่า เรา ( ตถาคต ) ไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา ความเพียร 
ความระวังตัว และการสละสิ่งทั้งปวง ข้อธรรมนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า ความสวัสดี ความยินดี 
ความชื่นใจ ความเบิกบานใจ ความแช่มชื่น ความปีติ ความมีก าลังใจ ความเร่งเริง ความกล้าหาญชาย
ชัย ความปลอดภัย ขวัญก าลังใจ ความมุ่งมั่น ความมั่นคง ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ ความส าเร็จ 
ความบรรลุ ความสัมฤทธิ์ผล การวิจัยตกผนึก ความตกลงร่วมกัน ความได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 
ความได้ยศได้ต าแหน่ง การได้รับการบรรจุความก้าวหน้า ไม่ท้อถอย ความไม่เหี่ยวแห้งใจ ความอดทน 
ความรู้ความเข้าใจ ความประพฤติ ความปฏิบัติ การบริหารการพัฒนา การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวทันโลกก้าวทันเหตุการณ์ หรือการแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือทุกสิ่งทุกอย่า ง 
อันจะเป็นประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน เป็นต้น 
ดังกล่าวมานี้ ล้วนเกิดจากการใช้ความเพียรเป็นแนวทางหรือเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมทั้งนั้น  
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  ๑๔๖สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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  เพราะฉะนั้น ความเพียรนี้ นักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวยกย่องว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในโลก
อีกประการหนึ่งที่ทุกคนต้องน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้กับตน ให้กับคน ให้กับงาน 
ให้กับองค์กร และให้กับประเทศชาติบ้านเมือง เพ่ือให้บรรลุในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง และความเพียรนี้ เป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะมีไว้ในจิตใจเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ต่างๆ ในองค์กร ในท้องถิ่นของตน และจัดเป็นความเพียรนี้นั้นจัดว่าเป็นคุณเครื่องอันพยุงจิตในอัน
ประกอบกิจไม่ให้ท้อ ได้ชื่อในบาลีเป็นหลายประการ โดยลักษณะมีอาทิ คือ วิริย  ความเพียรท าให้คน
แกล้วกล้า อุฏฺฐาน  เพราะเป็นเหตุให้ลุกขึ้นประกอบกิจไม่นั่งนิ่ง อุสฺสาโห เพราะเป็นเหตุให้อาจหาญ
และอดทน ธิติ เพราะเป็นเหตุให้มั่นคง อฏฺฐิติ เพราะเป็นเหตุให้เกิดความตั้งใจในกิจการ วายาโม เพ
ระเป็นเหตุให้เกิดความพยายามเรื่อยไป ปรกฺกโม เพราะเป็นเหตุให้เกิดความบากบั่น มีแต่จะก้าวไป
ข้างหน้า อปฺปฏิวาณี เพราะเป็นเหตุให้ไม่ถอยหลัง ปธาน  และ ปคฺคโห เพราะเป็นเหตุให้
ประคับประคองใจไว้ ความเพียรมีลักษณะดังกล่าวแล้วนี้ เข้าอุดหนุนและส่งเสริมในกิจการใดๆ ย่อม
สามารถท าให้กิจการนั้นๆ ให้ประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมายได้เร็วขึ้น ทั้งข้างชอบทั้งข้างผิด จึง
ควรที่บุคคลจะรู้จักใช้ในทางที่ถูก จึงจะให้ส าเร็จอิฏฐวิบุลผล ไม่เช่นนั้น จะกลายเป็นโทษแก่ตนเอง
ยิ่งขึ้นไป เปรียบเหมือนเครื่องอุปกรณ์ส าหรับท าไม้ เจ้าของใช้ในท าทางที่ผิด เช่นไปใช้ประหารผู้อ่ืน 
ย่อมจะให้โทษแก่ผู้ใช้นั้น ถ้าน าไปใช้ในทางที่ถูก เช่นใช้ท ากิจที่ควรท าย่อมจะยังประโยชน์นั้นๆให้
ส าเร็จได้แก่เขาผู้นั้นข้อนี้ฉันใด ความเพียรก็เป็นฉันนั้น ความเพียรที่ใช้ประกอบถูกทางแล้ว ย่อม
สามารถยังประโยชน์ให้ส าเร็จได้ แก่บุคคลทุกจ าพวกในที่ทุกสถานทุกองค์กรทุกท้องถิ่น๑๔๗ 
 ทุกองค์กรไม่ว่าเป็นองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนล้วนมีนโยบายเป็นของตนเอง 
นโยบายคือสิ่งที่ผู้น าหรือผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดนโยบายขึ้นเพ่ือให้องค์กร
ของตนด าเนินไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ นโยบายที่ก าหนดไว้นั้น จะส าเร็จตามเปูาหมายได้มากน้อย
เพียงไร ก็ขึ้นอยู่การน าหลักการต่างๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมหรือช่วยผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้ด าเนิน
ไปสู่เปูาหมาย ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักปธาน ๔ และหลักสัมมัปปธาน 
๔ ให้แก่พุทธบริษัท ๔ ได้น าไปใช้ในการพัฒนาตน รวมถึงพัฒนาสิ่งต่างๆ ทั้งนี้ ในหลักการดังกล่าวนี้   
จัดว่าเป็นหลักการของการใช้ความเพียรที่จะต้องเป็นไปในลักษณาการ เช่น เพียรพัฒนาเพ่ือละ เพียร
พัฒนาเพ่ือก าจัด เพียรพัฒนาเพ่ือเจริญ เพียรพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิด และเพียรพัฒนาเพ่ือรักษา เพียร
พัฒนาเพ่ือให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนตั้งต่อตนและผู้อ่ืน และแก่องค์กร ทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาได้มี
ค าสอนเกี่ยวกับหลักความเพียรเพ่ือเป็นเครื่องส่งเสริมมนุษย์ให้มีความเชื่อมั่นต่อการน าหลักความ
เพียรไปใช้ในกิจการต่างดังต่อไปนี้ คือ ผู้มีความขยันในหน้าที่การงาน และไม่ประมาท (ต่อการ
ด ารงชีวิต) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ย่อมเลี้ยงชีวิตพอสมควร และย่อมตามรักษา

                                                   
  ๑๔๗สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 

ทรัพย์ที่หามาได้ มีความตระหนักถึงความขยันหมั่นอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งยังประโยชน์ให้ส าเร็จเปูาหมาย 
ไม่ท้อถ้อย ไม่ท้อใจ ส านึกอยู่เสมอว่าความเพียรเป็นอีกคุณธรรมประการหนึ่งที่จะพัฒนาให้ตน คน 
งาน องค์กร และประเทศชาติบ้านเมืองให้ไปสู่ความเจริญในด้านต่างๆ ตลอดการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายหรือตามภาระงานของตนๆ๑๔๘  
 ๑.๓  การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 ความระลึกรู้โดยการอาศัยการทักท้วง ว่ากล่าวตักเตือน๑๔๙ สติพละ คือ ความรู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นไม่ว่าจะบริหารในระดับนโยบาย ระดับแผนงาน หรือระดับ
โครงการ เพราะบุคคลไม่ว่าจะบริหารในระดับไหนการมีสติเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะการรู้ตัวว่าก าลังท า
อะไร ท าเพ่ือบรรลุเปูาหมายใด เมื่อมีสติรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ย่อมสามารถที่จะท าให้การบรรลุเปูาหมายที่วางไว้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะการ
มีสติ หรือความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมสามรถที่จะบริหารนโยบายได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล การน าเอาหลักสติพละมาใช้ในการบริหารนโยบายจะท าให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๑๕๐  
  สติ เป็นเครื่องเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง การที่มีสติจะท าให้เราสามารถตั้งรับกับปัญหา
และความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเรามีสติ สามารถท าให้
เราแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สติ จะท าให้เกิดสมาธิ และ เกิดปัญญา การมีสติเป็นหลัก๑๕๑ส่วนมากมีสติ
ตั้งใจท างานดี ควรที่จะให้คนมีจิตส านึกให้มีคุณธรรม ให้มีธรรมะอยู่ในหัวใจ๑๕๒ เมื่อท าอะไรอย่างมีสติ 
โดยการพินิจพิจารณาก็จะเป็นสิ่งช่วยให้ประสบผลส าเร็จได้ เรื่อง “ศรัทธา” ถูกมองว่าเป็นเรื่องของ
ส่วนบุคคล ผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา๑๕๓ค่อยท าหน้าที่หยุดติ
ความขัดแย้ง สติช่วยสร้างความสามัคคี การใช้สติในการท างานมีประโยชน์อย่างมาก การใช้สติในการ
ติดตามงาน ในการตรวจสอบงาน ในการตรวจโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และความต้องการ
ของประชาชนที่เสนอบรรจุไว้ในแผนงานทั้งระยะสั้นและทั้งระยะยาว๑๕๔ 

                                                   
  ๑๔๘สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๔๙สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕๐สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ (ช านาญการ), ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕๑สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕๒สัมภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หัวหน้างานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕๓สัมภาษณ์ สิบเอกวิวัฒน์ ศรีแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕๔สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 

  สติช่วยให้การท างานวัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น เมื่อน าสติมาใช้ในการบริหารงาน ก็จะท าให้
ผู้บริหารมีสติมากขึ้นมีความระลึกรู้สิ่งที่ควรไม่ควรมากขึ้นสามารถเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนได้๑๕๕  
ซึ่งเป็นได้สูงที่สติหรือความระลึกรู้ จะคอยควบคุมพฤติกรรมว่า สิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร จะส่งผลให้
การบริหารงานองค์กรมีแต่ความโปร่งใสและก็ซื่อสัตย์สุจริต และประโยชน์สูงสุดก็ถึงแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่๑๕๖  
  สติทางพระพุทธศาสนาจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สติช่วยให้นึกถึงนโยบายที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายถึง การติดตามงานอย่างมีระบบทั้งในด้านนโยบาย 
แผนพัฒนา และโครงการ๑๕๗สติท าให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สามารถท าให้การ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างไม่ล้าหลังและท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้อย่าง
เท่าทันต่อเหตุการณ์ นโยบายหรือแผนงานหรือโครงการก็สามารถปรับให้ทันต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้๑๕๘  
  การน าเอาสติหรือความระลึกรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยปูองกันเราไม่ให้หลงลืม 
ไม่ให้หลงลืมภาระงานที่ท าไว้กับผู้บริหารหรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๕๙ การใช้สติ
ระลึกรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง๑๖๐ สติเป็นสิ่งช่วยให้ไม่หลงลืมภารกิจที่ตน
ต้องปฏิบัตินโยบาย๑๖๑เมื่อน าสติทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ก็ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความทันเท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก๑๖๒ 
 สติพละหรือความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร
ท างานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการอย่างเข้าใจ สติท าให้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การ
ท างานโดยมีฐานของสติพละนั้น จะท าให้งานได้ผล คนก็เป็นสุขในการท างาน ทั้งนี้ ในการบริหารการ
พัฒนาเชิงพุทธ มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการของการสติพละ (พลังของการใช้สติความรู้ระลึกในการ
ปฏิบัติ) ไว้ดังนี้ คือ สติเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือช่วยส่งเสริมจิตใจในการท างาน ช่วยให้ไม่ประมาทหรือ
เลินเล่อในหน้าที่การงานของตน ของคน ของงาน ขององค์กร ของประชาชน และของประเทศชาติ

                                                   
  ๑๕๕สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๑๕๖สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕๗สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕๘สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
                 

๑๕๙สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน๒๕๕๙. 
  ๑๖๐สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๖๑สมัภาษณ์ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ,หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๖๒สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 

บ้านเมือง และสตินี้จะต้องตั้งไว้ในจิตใจให้ถูกต้องตามสมควรแก่ธรรม สติจัดเป็นหนึ่งอีกประการหนึ่ง
ในหลักสัมมาสติที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระพุทธองค์ และพระอรหันต์ทั้งหลายใช้ในการพัฒนาตน คน 
งาน องค์กร และประเทศบ้านเมือง  
  สตินี้มีวิธีการใช้ คือ สติเป็นควบคุมคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใช้ในการประกอบกิจการ
ต่างๆ ใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ให้ด าเนินไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรม 
ไม่ใช้ไปในทางที่ผิดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สติใช้เพ่ือพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เพ่ือให้บรรลุ
ธรรมอันเป็นจุดสูงสุดของชีวิต นักปราชญ์หรือผู้รู้ทั้งหลายใช้สติเป็นเครื่องสอดส่องการบริหารหรือการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ สติจะต้องใช้ควบคู่กับปัญญาและความไม่ประมาท มีพระพุทธด ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความด าริไว้ให้ดี คอยรักษาจิต
ของตน ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท คอยรักษาจิตของตน, จงถอนตนขึ้นจากหล่ม 
เหมือนช้างที่ตกหล่มถอนตนขึ้น ฉะนั้น ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติ ไม่ประมาท ละความ
ถือมั่นว่าของเราได้แล้วเที่ยวไป เป็นผู้รู้ พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ และทุกข์ ในโลกนี้ได้ ผู้วางเฉย
มีสติทุกเมื่อ ไม่ส าคัญตนว่าเสมอเขา ว่าดีกว่าเขาว่าต่ ากว่าเขาในโลก, ผู้นั้นชื่อว่า ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้น 
ข้อธรรมที่น ามาแสดงให้เห็นนี้ เป็นหลักการของสติพละ (พลังของการมีสติและการใช้สติในการบริหาร
การพัฒนาทั้งตน คน งาน องค์กร ประเทศ เพ่ือให้บรรลุในสิ่งที่ตั้งไว้)  
  เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารการพัฒนาองค์กรให้ประสบส าเร็จ
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักการเหล่านี้ เช่น ผู้น าหรือผู้บริหาร บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ประชาชนมีส่วนกันในการตรวจสอบการท างานขององค์กรด้วยเช่นกัน จะไม่ประมาทต่อ
นโยบาย จะต้องมีความเชื่อม่ันและใส่ใจต่อการก าหนดนโยบายร่วมกัน จะต้องมีศีลธรรมร่วมกันเสมอ
กัน ถือปฏิบัติเช่นกัน ต้องมีสติคอยรักษาคอยตรวจร่วมกัน มีสติช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ร่วมกัน มีสติระลึกรู้ไว้เสมอว่าการปฏิบัติหน้าที่การงานที่ก าลังท าอยู่นี้จะเป็นสิ่งปูองกันความหายนะ
ของตน ของคน ของงาน ขององค์กร และของประเทศชาติบ้านเมือง มีสติระลึกรู้ไว้ว่าจะไม่ถือตัว ถือ
ตนในการปฏิบัติงานกัน มีสติระลึกรู้ไว้ว่าสตินี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายและท่านผู้รู้ทั้งหลายจะเป็นเครื่อง
ปูองกันตนแลผู้อ่ืนไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วที่เสียหาย และสตินี้จะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้องค์กรด้วย 
ให้ประชาชนด้วย และให้ประเทศชาติด้วย ก้าวไปสู่ความเจริญมั่นคงและยั่งยืนทั้ง รวมไปถึงการ
บริหารอ านาจหน้าที่และการบริหารขององค์กรบริหารส่วนต าบล  
  และสตินี้ยังเป็นสิ่งช่วยให้เกิดความตระหนักข้อบังคับที่ตั้งไว้ร่วมกัน สติเป็นทั้งช่วย
ส่งเสริมให้การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีการใช้จ่ายที่เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรมรวมถึงการจัดสรรรายได้ที่มาจากแหล่งทุนต่างๆ สติเป็น
ทั้งตัวแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในเวลามีการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ สติพละนี้ ยังเป็นพลังส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 



๑๕๕ 

และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานร่วมกันอย่างเป็น
ทีม สติพละนี้จัดได้ว่าเป็นพลังอ านาจที่เมื่อทุกคนได้ศึกษาให้รู้จนเกิดความเข้าใจดีแล้ว ย่อมส่งผลให้
การก าหนดนโยบายด้านการปฏิบัติงานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และสติพละนี้ จัดได้ว่าเป็นพลังส าคัญอย่างยิ่งยวดที่ช่วยส่งเสริมการ
ก ากับดูแล และ การตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด าเนินการบริหารการพัฒนาเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลทุกประการ และสตินี้เองเป็นสิ่งช่วยให้ทุกคนมีความเป็นกัตตุกัมยตาฉันทะกล่าวคือ
ความเป็นผู้ใคร่จะท านั้นๆ หรือบริหารและพัฒนาสิ่งนั้นๆ ให้บรรลุเปูาหมายได้๑๖๓ 
 การน าเอาสติพละนี้มาใช้ในการบริหารการพัฒนาองค์กร ถือว่าเป็นน าเอาพลังที่เกิดจาก 
การใช้สติอย่างถูกต้องตามแนวทางแห่งโยนิโสมนสิการ เพราะเป็นหลักการที่ ก่อให้เกิดภูมิต้านทาน  
ซึ่งสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย ในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ถือหลักสติ
นี้นั่นเองเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาบ้านเมือง เพราะมีความเลื่อมใสและเชื่อมั่นในหลักนโยบาย
ที่พระพุทธเจ้าตรัสพระด ารัสไว้ว่า เมื่อโคทั้งหลายข้ามฟากไปอยู่ ถ้าโคผู้น าฝูงพาไปตรง เมื่อมีผู้น าพา
ไปตรงเช่นนั้น โคท้ังหลายนั้นย่อมไปตรงตามกัน ในหมู่มนุษย์ก็อย่างเดียวกัน คือ ท่านผู้ใดได้รับสมมติ
ให้เป็นผู้ใหญ่ ถ้าท่านผู้นั้นประพฤติเป็นธรรมแล้วไซร้ หมู่ประชาชนทั้งหลายนอกนี้ ก็จะประพฤติเป็น
ธรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น สติหรือสติพละนี้เอง จึงจัดได้ว่าเป็นนายใหญ่หรือ
พละก าลังขนาดใหญ่ (สตยาธิปเตยฺยา) แห่งการท ากิจทั้งปวงหรือการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธในกิจ
ทุกๆ อย่างให้บรรลุเปูาหมายได้ แม้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนี้ก็เช่นกัน เมื่อปรารถนาอยากให้นโยบายที่ตนก าหนดไว้นั้นบรรลุเปูาหมายตามที่ตนตั้งไว้นั้น 
ก็จะต้องอาศัยหลักสติพละนี้มาเป็นพลังช่วยส่งเสริมหรือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่
ความส าเร็จ อ านาจหน้าที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบังคับต าบล แผนพัฒนา 
การประชุม การจัดท างบประมาณ รายได้ที่มาจากแหล่งทุนต่างๆ การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ และแม้
การบริหารงานบุคคล เช่น พนักงานส่วนต าบล และ ลูกจ้าง เป็นต้น ตลอดถึงการก าหนดการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญๆ รวมไปถึงการก ากับดูแลและตรวจสอบดังกล่าวนี้ ล้วนต้องใช้สติหรือการระลึกรู้นี้
มาเป็นพลังในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ และเป็นหลักการอันส าคัญที่จะขาดหรือมองข้ามไม่ได้ 
และตัวสตินี้เองจะเป็นตัวตั้งรับกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้นกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ หากจะกล่าวให้ครบถ้วนกระบวนความเกี่ยวกับสตินี้
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีกิจกรรมการอบรมอยู่ทุกๆ เดือน จึงจะเป็นผลดีต่อองค์กรอย่างมาก 
ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า สติ โลกสฺมิ ชาคโร สติ (ความระลึกรู้) นี้
จัดว่าเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก หรือเป็นเครื่องตื่นตัวให้ทันต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่

                                                   
  ๑๖๓สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  



๑๕๖ 

เกิดข้ึนตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิ
ยา สติเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องใช้ในสถานที่ทั้งปวง๑๖๔ 
 ถ้ามีสติมาควบคู่กับปัญญาก็จะมองเห็นผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก แทนที่จะ
มองเห็นประโยชน์ของส่วนตน สติ คือ ตัวระลึกรู้ได้ว่าองค์กรต้องให้ความส าคัญก่อน แทนที่ตนเองจะ
มองมุ่งหวังไปให้กับญาติพ่ีน้อง แต่มองเห็นประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก มันก็จะมีนโยบายและแผน
น าไปสู่การปฏิบัติ ปิดช่องเหล่านั้น และมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สติ ในที่นี้คือ การรู้เท่า
ทัน กล่าวคือ จิตส านึกในความรับผิดชอบในการบริหารการพัฒนา ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิง
พุทธ ท่านได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ คือ คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ หากองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการส่งเสริมหลักสติพละ (การสส่งเสริมการใช้สติตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา) ก็จะสามารถท าให้การบริหารนโยบายขององค์กรด าเนินไปสู่
เปูาหมายได้อย่างถูกต้องถูกธรรมและจะเป็นสิ่งเพ่ิมพูนพลังอ านาจให้ทวีคูณยิ่งขึ้นให้กับหลักธรรมาภิ
บาลหรือให้กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจะเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปอีก และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับจังหวัดและจะต้องร่วมมือกับประชาชนด้วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น ควรมี
ต าแหน่งรองรับพระสงฆ์หรือบัณฑิตผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มาเป็นอยู่ในต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือช่วยชี้แนะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยในทุกวันนี้ มีสาขาวิชารัฐศาสตร์และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เฉกเช่นเดียวกันกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็มี ดังนั้น การจะ
ประสบผลส าเร็จในการบริหารการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะในด้านการบริหารนโยบายนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยจะต้องมีกลุ่มนักวิชาการทางมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้ง ๒ แห่ง กล่าวคือ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย ทั้ง ๒ มหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ เข้ามาร่วมท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศไทย และจะต้องบรรจุลงในรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นให้มีการรับรองทางกฎหมายสืบไปและเป็น
ปัญหาที่เร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องด าเนินการให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก าลัง
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่ก าลังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้ ๒ มหาวิทยาลัยสงฆ์นี้ เป็นสถาบันแห่งการน าจิต
วิญญาณในการบริหารการพัฒนาทั้งตน ทั้งคน ทั้งงาน ทั้งองค์กร และประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป๑๖๕ 
 การน าเอาหลักสติพละ คือ “การน าพลังแห่งความระลึกรู้” มาใช้ในส่งเสริมการบริหาร
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าให้บรรลุเปูาหมายได้ เพราะมีหลักฐานปรากฏ
                                                   
  ๑๖๔สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๑๖๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 

ชัดเจนมาแล้วในสมัยพุทธกาล คือ ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงบริหารการพัฒนาองค์กร คือ องค์กร
พุทธบริษัท ๔ กลุ่ม ด้วยการแสดงสติพละหรือพลังแห่งการมีสติระลึกเป็นประจ าทุกวันซึ่งจะขาดไม่ได้
เลยในการบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังมีพระพุทธด ารัสที่พระพุทธองค์
ตรัสไว้ว่า ยศย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วท า ระวังดีแล้ว 
เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท๑๖๖  
  สติพละเป็นหลักการอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นหลักการอันส าคัญ
แห่งตรัสรู้ธรรมทั้งปวงและเป็นหลักการส าคัญเพ่ือพัฒนาตน คน งาน องค์กร บ้านเมือง ให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขสงบ ผู้มีใดสติอยู่ ผู้นั้นชื่อว่ามีหลักของการคุ้มครองตนและผู้อ่ืนให้ผาสุกไปด้วยกัน 
พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่า จงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความด าริไว้ให้ดี คอยรักษาจิต
ของตน พระพุทธด ารัสนี้ เป็นหลักที่บ่งบอกให้เห็นว่าแม้ตัวบุคคลเองก็พึงเป็นผู้ไม่ประมาท ต้องมีสติ
เป็นเครื่องระลึกรู้อยู่ตลอด มีศีลธรรมอันดี มีความคิดที่เป็นไปในทางสุจริตธรรม และต้องคอยรักษา
จิตใจของตนอย่างสม่ าเสมอ จึงจะสามารถบริหารพัฒนาตน คน งาน องค์กร แม้กระทั่งประเทศชาติ
ของตนให้บรรลุผลส าเร็จและก้าวหน้าได้๑๖๗ 
 สติพละเป็นแรงขับที่ทรงพลังเพราะสามารถท าให้เปูาหมายที่ตั้งไว้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิผลหากน ามาใช้ในองค์กรด้วยแล้วก็ยิ่งจะส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้๑๖๘ หากน าไปพัฒนาตน พัฒนาคน จะท าให้ตนและผู้อ่ืนท าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นเพ่ิมสมรรถนะของการปฏิบัติร่วมกัน สติจะท าให้ทั้งคนและผู้อ่ืนร่วมกันระลึกรู้ถึงภาระหน้าที่ที่
ต้องท าร่วมกัน จะช่วยเตือนกันและกันถึงขอบข่ายในสิ่งที่ต้องหรือในอ านาจหน้าที่และในการ
บริหารงานขององค์กรตามนโยบายที่มาจากภาครัฐหรือมาล าดับบนลงล่าง และสติพละนี้จะเป็น
เครื่องมือท าให้ผู้น าหรือผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร าลึกนึกถึงแนวทางการบริหาร
และโครงสร้างการบริหารงานร่วมกัน สติเป็นทั้งเครื่องช่วยต่อต้านกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็น
ทั้งตัวช่วยยับยั้งความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาความไม่เข้าใจกันในระหว่างการท างานร่วมกันตลอดถึง
ผลประโยชน์ต่างๆ๑๖๙ สติพละหรือสตินี้ เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นที่จะขาดไม่ได้ 
เพราะเป็นหลักธรรมที่มีพลังส่งผลให้มนุษย์ผู้น าไปปฏิบัติหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ สามารถบรรลุได้ตามที่
ตนปรารถนา สติจัดว่าเป็นเครื่องปูองกันบาปทุจริตและเครื่องกังวลใจ เป็นธรรมเครื่องพยุงกาย วาจา 
และใจ เป็นทั้งเครื่องช่วยส่งเสริมความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นทั้งยับยั้งความหลงใหลในกามคุณทั้งหลาย 
ตลอดถึงความทุกข์ต่างๆ ท่านจุลลโกกนทา ปชฺชุนฺนธีตา กล่าวไว้ว่า บุคคลไม่ควรท าบาปซึ่งเป็นเครื่อง

                                                   
  ๑๖๖สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๖๗สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
                 ๑๖๘สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ,หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๖๙สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ,หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 

กังวลในโลกทั้งปวง ด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ มีสติสัมปชัญญะ ละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ควรเสพ
ทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ฉะนั้น สตินี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะขาดไม่ได้ เพราะส่งเสริมทุกคนทุกฝุายระลึกรู้ในนโยบายต่างๆ อันเป็นภาระหน้าที่ที่ทุก
คนทุกฝุายจะต้องร่วมด้วยช่วยกันผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้ไปสู่เปูาหมาย๑๗๐  
  นโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นนั้นจะเป็นนโยบายที่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัย
หลักธรรมเข้ามาช่วยส่งเสริม เฉกเช่น เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าได้
ตามนโยบายที่พระองค์ทรงไว้นั้น พระองค์ทรงอาศัยหลักธรรมคือสติความระลึกรู้นี้นี่เองอยู่ทุกขณะ
จิตมาเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมสนับสนุนจิตใจขอพระองค์ให้มีความแกล้วกล้าคอยเป็นพลังหนุนให้มุ่งสู่
เปูาหมายที่ตั้งไว้ หลักสติพละนี้ จัดว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก เพราะช่วยหนุนน า ค้นคว้า 
ไตร่ตรองถึงการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นปัญหาทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนด้วย
ปัญญาอย่างรอบคอบ สติเป็นเครื่องปูองกันความหลงลืม เป็นตัวช่วยให้ระลึกรู้ตน ระลึกรู้คน ระลึกรู้
งาน ระลึกรู้ความเป็นไปขององค์กร ระลึกรู้ถึงสิ่งที่คนทุกกลุ่มจะต้องช่วยบริหารเพ่ือพัฒนาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ช่วยท าให้กิจการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น บุคคลผู้ปรารถนา
ความส าเร็จแห่งกิจทั้งปวง พึงมีสติระลึกรู้ถึงค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พึงท าความเคารพให้มากต่อ
พระสัทธรรมอยู่ตลอด พึงอาศัยสงบ ละความละโมบ แสวงหาหนทางแห่งความดับทุกข์หรือปัญหา
และอุปสรรคอยู่เสมอๆ มีสติมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามหลักการบริหารการพัฒนาเชิง
พุทธจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องสมหวังตามปรารถนาได้ดัง
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อนรชนมาปรารถนาอายุ วรรณ ยศ เกียรติ สวรรค์ และความเกิด ณ ตระกูล
สูง และความยินดีอันยิ่ง ๆ ไป เป็นผลข้อประสงค์แล้ว พึงบ าเพ็ญความไม่ประมาทให้บริบูรณ์ใน
สันดานเถิด ก็สามารถจะเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลและคุณที่ประสงค์มีอายุเป็นต้นนั้น,บัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยา การท าบุญทั้งหลาย อันเป็นไป ณ กายวาจาจิต และกุศลสุจิต
ซึ่งเป็นไป ณ ๔ ภูมิ กามาวจร รูปาวจร อรุปาวจร โลกุตตระ ทุกประการ, บัณฑิตผู้มีสติชนผู้ไม่
ประมาทแล้ว ย่อมยึดประโยชน์ทั้ง ๓ ไว้ได้ คือ ๑.ประโยชน์ในทิฏฐธรรมภพนี้ ๒. ประโยชน์เป็นไปใน
สัมปรายภพภายหน้า และ ๓. ประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพาน, เพราะอาศัยความบรรลุประโยชน์ที่
ประสงค์ท้ังภพนี้และภพหน้า ท่านจึงสรรเสริญผู้มีปัญญา จ าทรงว่าเป็นบัณฑิต ด าเนินในประโยชนกิจ
ด้วยปัญญา ความไม่ประมาทเป็นเหตุให้บัณฑิตชาติ ยึดประโยชน์ทั้ง ๒ ไว้ได้ ด้วยที่กล่าวมานั้น๑๗๑ 
  สตินี้ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ฝุายบริหารและฝุายสภาและประชาชนจะต้องมีเหมือนๆ กัน 
เพราะสตินี้เป็นสมรรถนะช่วยขับเคลื่อนโยบายให้ด าเนินงานเป็นไปเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ตกลงไว้
ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับสติไว้ว่า 
                                                   
  ๑๗๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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๑๕๙ 

บุคคลควรเตือนกันและกัน ควรสอนกันและกัน และปูองกันกันและกันจากคนไม่ดี เพราะเขา (คนดี) 
ย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี๑๗๒ 
 ๑.๔  การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามจะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นแรงกระตุ้นให้การท างานประสบ
ผลส าเร็จเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย๑๗๓ การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ภาครัฐให้มายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น สิ่งส าคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเอาใจใส่ ติดตาม การปฏิบัติงาน
อย่างเที่ยงธรรม การตั้งใจมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข ประชาชนได้ประโยชน์อย่างผาสุก การไม่
ทอดทิ้งภารกิจหน้าที่ มองภารกิจที่เกิดจากนโยบายให้ถือว่าเป็นหนึ่งของการบริหารงานที่เป็นท าให้
งานบรรลุเปูาหมายที่ตั้งใจไว้ตามวัตถุประสงค์คือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก๑๗๔  
 ทั้งนี้ สมาธิยังช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเกิดความกระตือรือร้นต่อการบริหารนโยบายเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เมื่อเรามุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้ว จะมีการหมั่น
ตรวจสอบ มีการให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การน าเอาหลักสมาธิพละ เข้ามาช่วยในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะท าให้เกิดการติดตามและประเมินผลนโยบายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือในการติดตามประเมินผลนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน๑๗๕  
  มีโครงการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ พาเข้าวัด ไปนอนวัด มีปฏิบัติธรรม ท าบุญตาม
เทศกาล ถวายเทียนพรรษา การมีจัดปฏิบัติธรรมในภาพรวมของจังหวัด มีการท าบุญเลี้ยงพระ วัน
ส าคัญๆ วันพ่อวันแม่ วันข้าราชการพลเรือน๑๗๖ สมาธิท าให้มีความตั้งใจท างาน มีสติระลึกรู้ในหน้าที่
การงาน๑๗๗ การบริหารงานที่ไม่บรรลุเปูาหมาย เพราะสาเหตุคือการขาดความตั้งใจจริงและเพราะ
ความเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงาน จากประสบการณ์ท างานการบริหาร พบว่า ความตั้งใจนี้จะขาดไม่ได้
เลย ต้องอาศัยตั้งใจจริงๆ จึงท าให้การบริหารงานบรรลุได้ตามเปูาหมาย๑๗๘ ได้น าหลักความตั้งใจมา
ในการท างานทุกวัน ติดตามกลับไปยังต้นเรื่องว่าพยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นตัวช่วย

                                                   
  ๑๗๒สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๗๓สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗๔สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม,๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗๕สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗๖สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗๗สัมภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หน.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗๘สัมภาษณ์ ส.อ.วิวัฒน์ ศรแีก้ว,ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา,๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 

ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้เกิดความตั้งใจเพ่ิมข้ึนในการท างาน ตั้งใจติดตามงานที่มอบหมาย มีการ
พัฒนาบุคลากรให้เก่งในการท างาน๑๗๙ นโยบายที่ปฏิบัติมาครั้งนี้ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพราะอาศัย
การน าเอาความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นหลัก และได้มีการพูดให้เกิดความตระหนักอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับความ
ตั้งใจ ต้องตั้งใจให้จริง อย่าตั้งใจแบบเล่นๆ ต้องตั้งใจให้ถูกกับงานที่ก าลังท า ทุกคนต้องรู้และเข้าใจ
และต้องเข้าถึงหลักการของความตั้งใจอันนี้เพราะต้องใช้ในการบริหารงานหรือปฏิบัติอยู่ทุกวันจนเป็น
กิจวัตรประจ าวันที่จะขาดไม่ได้ไม่งั้นแล้วงานก็จะไม่บรรลุตามเปูาหมายวาดไว้๑๘๐  
 การใช้สมาธิหรือความตั้งใจตามหลักที่พระสงฆ์ท่านสอนไว้นั้น สามารถส่งเสริมให้
ผู้บริหารและบุคลากรของรัฐท างานได้เป็นอย่างดี เพราะถ้ามีสมาธิแล้ว สามารถให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน เมื่อได้ใช้สมาธิในการท างาน สมาธิท าให้ความผิดพลาดก็ลดน้อยลงไป มีความ
ระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น๑๘๑ การบริหารงานนั้น ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความตั้งใจ๑๘๒ 
ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เมื่อกล่าวถึงนโยบายแล้ว สิ่งส าคัญที่อย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันงานให้บรรลุ
เปูาหมายได้ สิ่งที่ดีที่สุด นั่นคือ ต้องตั้งใจท าจริง นโยบายจึงจะบรรลุเปูาหมาย นโยบายเปรียบเหมือน
หุ่น แต่พลังงานทางด้านจิตใจกล่าวคือความตั้งใจจริง ตั้งใจท า นั้นคือตัวขับเคลื่อนการบริหารนโยบาย
ให้ไปสู่ความส าเร็จ๑๘๓  
  การใช้สมาธิในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้บรรลุเปูาหมายได้เป็น
อย่างดี๑๘๔ การอาศัยหลักสมาธิพละเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส่งผลให้เป็นไปในทางเดียวกัน๑๘๕ ควร
น าหลักสมาธิพละมาส่งเสริมการฝึกจิตใจให้มีความตั้งมั่นต่อการพัฒนาตน คน และการปฏิบัติงาน๑๘๖ 
การฝึกสมาธิก่อนลงมือปฏิบัติงาน๑๘๗ องค์กรแห่งนี้อาศัยความตั้งใจร่วมกันท าจึงท าให้นโยบายบรรลุ
ตามเปูาหมาย๑๘๘เมื่อน าหลักสมาธิมาใช้ในการบริหารงานองค์กร ก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจ
ในการท างาน ไม่ฟูุงซ่าน ไม่เพลินหลงใหลไปกับสิ่งที่จะท าให้เสียงานเสียการ๑๘๙ 

                                                   
  ๑๗๙สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง,๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘๐สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง,๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘๑สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน,๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๑๘๒สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่,๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
                 ๑๘๓สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, 
  ๑๘๔สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ,๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘๕สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ,๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘๖สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยาย๒๕๕๙. 
  ๑๘๗สมัภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า,๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
                  ๑๘๘สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์,ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน,๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
                 ๑๘๙สัมภาษณ์ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ,หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง,๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 

  สมาธิพลหรือพลังของความตั้งใจนี้ เป็นการช่วยให้ผู้น าหรือผู้บริหารและบุคลากรเกิด
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการท างานเพ่ือบรรลุเปูาหมาย ส่งเสริมให้เกิดการท างานหรือการบริหารงานทั้งใน
ด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการ อย่างตั้งใจ ไม่ฟูุงซ่านโลเลไปในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานที่
ท า พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนฉลาดได้ท าจิตของตนให้ซื่อตรงต่อกิจนั้นๆ และ พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวน
จิตของตน กล่าวคือ รู้ว่าความคิดในขณะนั้นเป็นอย่างไร มีความมุ่งตรงต่อการบริหารการพัฒนาไหม 
หรือมีความฟูุงซ่านในการปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกสภาพแวดล้อมซักไป เมื่อรู้ดังนี้ ก็ดึงจิตกลับมาสู่ความ
ตั้งใจในการบริหารการพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่ งต้องตั้งใจประคับประคองจิตไว้ไม่ให้ไปออก
นอกเหนือจากภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ สมาธินี้จัดว่าเป็นองค์ธรรมที่ส่งเสริมการบริหารเพ่ือการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ตามนั้น  
  ทั้งนี้ ยังมีหลักธรรมอีกประการหนึ่งที่ต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าไปส่งเสริม
ในการปฏิบัติงาน นั่นก็คือ ขันติธรรม ธรรมคือความอดทน หรือการสร้างปลุกฝังการสร้างพลังของ
ความอดทนให้กับทุกคนทุกฝุายส าหรับใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งหลักการนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 
ขันติเป็นประธาน เป็นเหตุแห่งคุณคือศีล (ความมีระเบียบวินัย) และ สมาธิ (ความตั้งใจ), กุศลธรรมทั้ง
ปวงย่อมถึงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ ก็เพราะขันติ (ความอดทน) นี้ด้วย และในการปฏิบัติงานร่วมกัน
จากทุกคนทุกฝุายนั้น ก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนทุกฝุายจะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของกันและกันด้วย เพราะ
สิ่งนี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอในตัปปริยาปันนธรรม คือธรรม
ของชนผู้เนื่องในหมู่นั้นๆ พึงให้เป็นไปในชนที่นับเนื่องเป็นหมู่เดียวกันโดยสมควร คุณธรรมข้อนี้ ย่อม
ให้เกิดผล คือ พหุปฺปิยตา ความเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ผลนี้ย่อมมีประโยชน์แก่ชนผู้นับเนื่องใน
หมู่ทั่วกันไป ไม่นิยมชั้น ผู้น้อยเป็นที่รักของท่านผู้ใหญ่ ก็จะได้รับความอุปถัมภ์ค้ าชูชนผู้เสมอกัน ก็ต่าง
จะได้อาศัยกัน ท่านผู้ใหญ่เล่า ก็จะได้ผู้น้อยไว้เป็นก าลัง เมื่อกิจเกิดขึ้นก็จะตั้งใจท าให้ส าเร็จด้วยความ
ภักดีสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงด้วยกายและจิตก็ย่อมเป็นไป เพราะความรักใคร่ในกันเป็นที่ตั้ง 
เมื่อเกิดข้ึนในหมู่ใดก็ยังความเจริญให้เป็นไปในหมู่นั้น ทั้งนี้ พระพุทธด ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่า 
สพฺเพส  สงฺฆภูตาน  สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความสามัคคีย่อมยังความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าให้ส าเร็จ
แก่ชนทั้งหลายผู้เป็นหมู่กันทุกเหล่า ก็ในหลักการทั้งปวงนั้น สมาธิ (ความตั้งใจ) จัดว่าเป็นประมุขหรือ
เป็นประธานใหญ่ (สมาธิปมุขา) นอกจากนั้น ตรัสไว้ว่า "บุคคลผู้เป็นคนฉลาด มีความเพียร มีปัญญา
เป็นเครื่องบริหารตน ตั้งอยู่ในศีลแล้ว อบรมจิตและปัญญาตั้งอยู่ นั้นพึงถางชัฏนี้ได้แล" กล่าวคือ เมื่อ
บุคคลมีความเพียร ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันถูกต้องตามหลักธรรมแล้ว มีการอบรมจิตใจ
และปัญญาอยู่ต่อเนื่องและสม่ าเสมอก็จะสามารถบริหารพัฒนาองค์กรที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นให้
บรรลุเปูาหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้ได้๑๙๐ 

                                                   
  ๑๙๐สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
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๑๖๒ 

  สมาธิพละ แปลว่า พลังของความตั้งใจๆ นี้ ซึ่งเกิดมาจากการฝึกฝนอบรมมาดี เหมือนที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตที่ฝึกแล้ว ย่อมน าความสุขมาให้ทั้งตน ทั้งคน ทั้งองค์กร ทั้งประเทศชาติ
บ้านเมือง ดังนั้น สิ่งอันเป็นพ้ืนฐานที่ทุกคนจะต้องท าความรู้ความเข้าใจเป็นอันดับที่ ๔ ต่อจากสติ
พละ นั่นก็คือ สมาธิพละหรือพลังของความตั้งใจให้ถูกต้องตามหลักการทางพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนว่ามี
การน าไปใช้ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธอย่างไร ต่อจากนั้น ก็ใช้หลักอริยสัจ ๔ ประการเข้ามา
ก าหนดถึงปัญหาและอุปสรรคที่ตัวขัดขวางการบรรลุเปูาหมายของนโยบายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะก าหนดให้รู้ว่า
ทุกข์หรือปัญหานั้นเกิดจากอะไร เมื่อรู้ต้นแล้วจะต้องพิจารณาดูอย่างละเอียดว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วน
หรือไม่เร่งด่วนมากน้อยเพียงไร ทุกคนทกุฝุายจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการหรือแนวทางต่างๆ  
ทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นให้หมดไป๑๙๑  
  สมาธิช่วยให้มีใจจดจ่อต่อการบริหาร (ไม่ใช่เป็นตัวบุคคลนะ แต่เป็นคณะท างานภายใน
องค์กรร่วมกัน แผนงานที่ท าตามนโยบายต้องไม่บกเม็ด ซึ่งเป็นนโยบายใหญ่มาอยู่แล้ว แต่ว่านโยบาย
ลองจะท าอย่างไร ในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ว่า สมาธิพละหรือพลังแห่งสมาธินี้ จัดว่าเป็น
ธรรมะหรือหลักการที่มีพลังช่วยส่งเสริมให้จิตใจของผู้น า ผู้บริหาร ตนเอง ผู้อ่ืน องค์กร มีความแน่ว
แน่ หนักแน่น  มีสภาพเป็นหนึ่งเดียว มีสภาพบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากความเศร้าหมอง อ่อนโยน
เหมาะแก่การใช้งาน มีความตั้งมั่น ไม่ให้มีความหวั่นไหวต่อการบริหารการพัฒนาองค์กร ให้มีจิตใจ
ซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน ต่อศีล ต่อกฎหมายบ้านเมือง ต่อระเบียบข้อบังคับต่างๆ ต่อ
นโยบายนั้นๆ ต่อของตนและของประโยชน์ส่วนร่วม๑๙๒  
  สมาธิพละเป็นพลังที่ช่วยผลักดันจิตให้เกิดความตั้งอกตั้งใจอย่างมุ่งมั่นให้เพ่ือสิ่งนั้นๆ 
ส าเร็จผลหรือบรรลุผล เป็นพลังที่อุดน าให้บุคคลหรือองค์กรที่ได้น าหลักพลังคือความตั้งใจนี้มุ่งสู่ความ
ชัยชนะตามที่ปรารถนาหรือต้องการ ในทางพระพุทธศาสนานั้น ท่านกล่าวไว้ว่า สมาธิพละนี้สามารถ
ส่งเสริมให้บุคคลได้ปฐมฌาน ทุติฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน วิชชา ๓ กล่าวคือ ปุพเพนิวาสนุสสติ
ญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ เป็นต้น และส่งเสริมให้บรรลุในสิ่งต่างๆ ที่ตั้งใจไว้ตามนโยบาย
นั้นๆ ทั้งนี้ สมาธิพละนี้ยังช่วยส่งเสริมให้บุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะทีมงานหรือองค์กรปราศจาก
ความวิตกกังวล ช่วยให้เกิดความสุขในการท างานทั้งในความเป็นส่วนตัวและทั้งในความเป็นหมู่คณะ
ได้เป็นอย่างดี และสมาธิพละนี้ยังจัดว่าเป็นเครื่องช่วยเพ่ิมพูนสมรรถนะทางด้านสติสัมปชัญญะได้
อย่างยอดเยี่ยม ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าทรงน ามาใช้และช่วยส่งเสริมให้เหล่าพระสมมุติ
สงฆ์จนก้าวข้ามจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคล เพราะฉะนั้น องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จผลตามเปูาหมายหรือตามนโยบายได้ จึงควรน าเอาหลักสมาธิพละซึ่งเป็นข้อธรรมอัน

                                                   
  ๑๙๑สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๑๙๒สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๓ 

ส าคัญอีกประการหนึ่ง ในบรรดาหลักพละ ๕ ประการมาใช้ในการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาตน 
คน งาน และองค์กร๑๙๓ 
 สมาธิเป็นตัวเพ่ิมแรงกระตุ้นให้จิตมีพลังในการท างาน ในหลักการนี้บุคคลหรือคณะบุคคล
ในองค์กรเมื่อจะน าไปใช้พึงละมานะความถือตัวถือตน ความประมาท และความหวังในภายนอก
กล่าวคือการมุ่งหวังผลประโยชน์จากต าแหน่ง จากอ านาจอุปถัมภ์ จากการมีส่วนได้ส่วนใน
ผลประโยชน์ต่างๆ เสียในท้องถิ่นที่ตนปฏิบัติอยู่ทั้งภายในและภายนอก เพราะจะอีกหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมความตั้งใจนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธให้กับองค์กร  และ
สมาธินี้ยังชื่อว่าเป็นคุณในท่ามกลางแห่งพระศาสนาเพราะพระบาลี (โอวาทปาฏิโมกข์ข้อกลาง) ว่า 
"การยังความดีให้ถึงพร้อม" สมาธิท าให้บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดงาม ก็สมาธินั้นชื่อว่า
งาม เพราะเป็นเหตุน ามาซึ่งคุณมีอิทธิวิธีและความส าเร็จผลในด้านอ่ืนๆ อีกแก่องค์กร๑๙๔  
  สมาธิพละเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนในองค์กรพึงสั่งสมให้เป็นอุปนิสัยและเพ่ือเป็นเครื่องส่งเสริม
ให้มีเยือกเย็นต่อการก าหนดนโยบายนั้นๆ บรรลุเปูาหมาย๑๙๕ และผู้มีสมาธิเป็นอุปนิสัยแห่งคุณธรรม
ต่างๆ ย่อมถึงความเป็นผู้ได้อภิญญาเฉกเช่นพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกของพระพุทธองค์ใช้ในการ
ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาตนและผู้อื่นจนบรรลุเปูาหมายสูงสุดที่ตนมุ่งปรารถนา๑๙๖  
 สมาธิ หมายถึง ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความบากบั่น ความกล้าหาญ ความสงบนิ่ง ความ
เยือกเย็น ความประนีประนอม ความขจัด จัดว่าเป็นธรรมให้ก้าวล่วงปัญหาต่างๆ ที่ท าให้จิตใจฟูุงซ่าน 
ไม่มีสมาธิในการท างาน และสมาธินี้จัดว่าเป็นวิขัมภนปหาน คือ เครื่องห้ามปรามและข่มความขัดแย้ง
การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรกับองค์กรหรือหน่วยงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดังนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่าธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อปริยุฏฐาน (การกลุ้มรุมจิต) แห่งกิเลส พระพุทธเจ้า
ทรงประกาศด้วยหลักสมาธิ และเป็นธรรมเครื่องช าระขัดเกลากิเลสคือตัณหาความทะยานอยาก     
ในสิ่งอันเป็นไปในด้านที่ผิด ไม่ถูกต้องตามธรรม และสมาธินี้ยังจัดว่าเป็นมูลเหตุแห่งการได้ความเป็น
พระอนาคามีส าหรับพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติตามหรือผู้ท าให้บริบูรณ์ในสมาธิ เมื่อบุคคลในทุก
องค์กรได้น าหลักสมาธิมาใช้ในกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมสมาธิก็จะท าให้บุคคลในองค์กรนั้นๆ 
สามารถมองเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามความเป็นจริงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเหลานั้น
หรือตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในแง่ดีและแง่ร้าย๑๙๗  

                                                   
  ๑๙๓สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๔สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ตุลาคม ๒๕๕๙. 
                 ๑๙๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ,หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๖สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ,หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ,หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 

  ในคัมภีร์พระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "วินัย กล่าวคือ ความเคารพต่อศีล ความ
เคารพต่อระเบียบ ความเคารพต่อหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบชั่วดี หลักความ
คุ้มค่า หลักการเปิดเผยข้อมูล หลักความโปร่งใส และหลักกติกาต่างที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกัน
อย่างถูกธรรม เป็นต้น ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่สังวร (ความส ารวมระมัดระวัง) สังวร (ความส ารวม
ระมัดระวัง) ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่อวิปฏิสาร (ความไม่เดือดร้อน ความไม่ร้อนใจ (อันเกิดจากการ
กระท าที่ถูกต้อง) อวิปฏิสาร (ความไม่เดือดร้อน ความไม่ร้อนใจ (อันเกิดจากการกระท าที่ถูกต้อง) 
ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ปราโมทย์ (ความบันเทิงใจ ความปลื้มใจ) ปราโมทย์ (ความบันเทิงใจ ความ
ปลื้มใจ) ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ปีติ (ความแช่มชื่น) ปีติ (ความแช่มชื่น) ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ปัส
สิทธิ (ความสงบกายสงบใจจากความทุจริตทางกาย วาจา และใจ) ปัสสิทธิ (ความสงบกายสงบใจจาก
ความทุจริตทางกาย วาจา และใจ) ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่สุข สุขย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่สมาธิ (ความ
ตั้งใจหรือความมุ่งมั่น) สมาธิ (ความตั้งใจหรือมุ่งมั่น) ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ยถาภูตญาณทัสสนะ 
(ความรู้ความเห็นตามเป็นจริง) ยถาภูตญาณทัสสนะ (ความรู้ความเห็นตามเป็นจริง) ย่อมมีเพ่ือ
ประโยชน์แก่นิพพิทา (ความเบื่อหน่าย) นิพพิทา (ความเบื่อหน่าย) ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่วิราคะ 
วิราคะ (ความคลายก าหนัด) ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่วิมุตติ (ความหลุดพ้น) วิมุตติ (ความหลุดพ้น) 
เพ่ือประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัสสนะ (ความรู้เห็นในความหลุดพ้น) วิมุตติญาณทัสสนะ (ความรู้เห็นใน
ความหลุดพ้น) ย่อมมีเพ่ือประโยชนแก่อนุปาทาปรินิพพาน (ความดับกิเลสทั้งหลายไม่มีเบญจขันธ์
หลงเหลืออยู่อีก) การพูดกัน การปรึกษากัน การเข้านั่งใกล้กัน การเงี่ยโสต (ลงสดับ) (ทุกอย่าง) มีนั่น
เป็นประโยชน์ นั่นคืออะไร นั่นคือความพ้นแห่งจิต เพราะไม่ถือมั่น" เมื่อทุกคนในองค์กรของตนๆ ใช้
ปัญญาตั้งใจพิจารณาตามหลักการดังกล่าวมานี้อย่างท่องแท้และเข้าใจแล้ว ก็จะเป็นเครื่องช่วย
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนรวมของประชาชนประสบผลส าเร็จหรือบรรลุ
เปูาหมายตามนโยบายที่ตั้งไว้ได้ทั้งในด้านในการเป็นผู้น า ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคหรือวิกฤตในด้านต่างๆ ได้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองบริหาร การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ และสิ่งแวดล้อม พึงพิจารณาน ามาใช้ให้เหมาะสม๑๙๘  
 สมาธิเป็นหลักธรรมอีกประการหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพราะจะช่วยให้การบริหารการพัฒนานโยบายต่างๆ สมาธิช่วยให้นโยบายไม่เป็นไปในทางที่สุดโต่ง 
และมีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกันกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพราะฉะนั้น ทุกองค์กรจึงควร
มีการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการฝึกสมาธิในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง เพราะสมาธินี้จะช่วยให้ผู้น า
หรือผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น และมุ่งมั่นในการท างาน๑๙๙  

                                                   
  ๑๙๘สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ,หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๙สมัภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๕ 

 ๑.๕  การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 ความรอบรู้โดยการอาศัยการพัฒนาที่ตนเองก่อน ต้องรู้ก่อนและรู้มากกว่าผู้อ่ืน ที่จะไป
ส่งเสริมสนับสนุนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม๒๐๐ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบาย
นั้น จะต้องอาศัยความรอบรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาและการศึกษาติดตามหรือก้าวให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่เกิดในสมัยใหม่อย่างที่เราเรียกกันว่า “ยุดการสื่อสารไร้พรมแดน” หรือที่เรียกว่า “ยุค 
ICT”นั่นเองที่ต้องน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาองค์กรให้เกิดความทันสมัยในการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งทั้งนี้ ในความรอบรู้นี้จะไม่ทิ้งความรู้เก่าและจะต้องไม่
เพิกเฉยต่อความรู้ใหม่ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้องอาศัยความเพียรหมั่นติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง๒๐๑ 
  ปัญญาพละ (ความรอบรู้) เป็นคุณสมบัติที่มีความส าคัญอย่างมากต่อผู้ก าหนดนโยบาย ผู้
ก าหนดนโยบายต้องมีความรอบรู้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หากปราศจากความ
รอบรู้แล้วนั้น ย่อมไม่สามารถที่จะบริหารนโยบายที่ตนเองก าหนดขึ้นมาให้บรรลุเปูาหมายตามที่งาน
วางไว้ได้ การบริหารบริหารนโยบายจ าเป็นจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ การมีปัญญาพละหรือความ
รอบรู้ในศาสตร์ทางการบริหาร ย่อมเกิดศิลป์ในการบริหารนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ได้ ปัญญาพละจะท าให้เกิดความรอบคอบในการบริหารนโยบาย ท าให้เกิดการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้น เพราะมีความรอบรู้ในการวางแผนและการก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา๒๐๒ 
  การอาศัยหลักวิชาการ หรือ อาศัยความช านาญที่เราได้สั่งสมมา หากขาดความรอบรู้ก็
ไม่สามารถท างานให้บรรลุ เปูาหมายได้  ในองค์กรมีการชี้ถึงสิ่ งดี  สิ่ งนี้ ไม่ดี  ได้มีส านักงาน
พระพุทธศาสนาได้แจกเอกสารเกี่ยวกับค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม๒๐๓ 
 ความรอบรู้ถือว่าส าคัญมากๆ ในการท างานในองค์กร  เพราะหากไม่มีความรู้ในการ
ท างานจะท าให้มีข้อผิดพลาดเยอะ เพราะการท างานในระบบของราชการนั้น ต้องอยู่กับระเบียบกับ

                                                   
  ๒๐๐สัมภาษณ์ นายวีระชัย เพชรดี, รักษาการท้องถิ่นจังหวัด, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐๑สัมภาษณ์ นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล, ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐๒สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐๓สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา โสภารัตน์, หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๖ 

กฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้จะศึกษาไว้เป็นอย่างดี เพราะเราไม่สามารถท างานตามใจตนเองได้ จึงใช้ความรอบ
รู้ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย๒๐๔ 
  ความรู้รอบเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารการพัฒนาด้านนโยบาย นโยบายจะประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาหมายนั้น จะต้องน าเอาความรอบรู้จากด้านต่างๆ หรือองค์ความรู้จากสาขาวิชา
ต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย อีกทั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใช้ปัญหาไตร่ตรองนโยบายของละเอียดเพ่ือให้ความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับการประชาคมร่วมกับพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่มีความ
จ าเป็นและเร่งด่วนที่ทุกส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขร่วมกันพัฒนา๒๐๕ 
  เพ่ิมพูนปัญญาด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรม เพ่ิมพูนปัญญาด้วยไปศึกษาดูงาน 
แล้วน ามาปฏิบัติในหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมน าผู้เฒ่าผู้แก่ไปไหว้พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมทุก
ปี การบริหารงานไปตามกฎระเบียบที่บังคับไว้ ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ให้ไปบรรลุ
เปูาหมาย และเพ่ือให้งานออกมาดี การเชื่อมระหว่างฝุายการเมืองกับฝุายราชการ ฝุายปลัดจะท า
หน้าที่อยู่ตรงกลาง สามารถเชื่อมกับฝุายการเมืองก็ได้และฝุายราชการก็ได้ ในปฏิบัติงานนั้น ได้อาศัย
หลักการในการปฏิบัติตนให้อยู่ในบนทางสายกลาง ต้องบริหารความขัดแย้งให้ได้๒๐๖ 
  นโยบายที่ได้มาจากการส ารวจปัญหาจากพ่ีน้องในชุมชนนั้น ประสบผลส าเร็จก็เพราะ
ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันคิดร่วมแก้ร่วมพัฒนา เห็นปัญหาที่เดือดร้อน
จริงๆ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย นโยบายบรรลุเปูาหมายก็เพราะที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น เกิดจากองค์
ความรอบรูข้องทุกคนทุกฝุายได้เข้ามีส่วนรวมในการประชุมปรึกษาหารือกัน๒๐๗ 
  ได้ใช้ปัญญาพละมาช่วยส่งเสริมการบริหารงาน โดยการพิจารณาดูว่าบุคลากรคนใดมี
ความถนัดในเรื่องใด มีความชอบในเรื่องอะไร มีอะไรเป็นพิเศษ ที่จะท าให้งานบรรลุเปูาหมายได้
ส่งเสริมมอบหมายตามความถนัดความช านาญ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การท างานในองค์กร 
ส่งเสริมให้แต่ละคนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานบรรลุเปูาหมาย  ส่งเสริมการรู้รับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงาน และมีการประชุมกันอยู่เนื่องนิตย์ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ไปศึกษา ได้ไปอบรม 
ได้ไปสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนาองค์กร ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนั้น ก็ได้ใช้
หลักพรหมวิหารมาช่วยส่งเสริมในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ถามถึงความเป็นอยู่
ของผู้ร่วมงานเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดก าลังใจในการท างาน มีการจัดตั้งกองทุนในแต่ละเดือนเพ่ือ
ช่วยเหลือกันและกัน มีกระบวนการในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจ  การ

                                                   
  ๒๐๔สมัภาษณ์ นายสุวรรณ์ หานาม, หน.งานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารฯ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐๕สัมภาษณ์ ส.อ.วิวัฒน์ ศรแีก้ว, ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐๖สัมภาษณ์ จ่าเอกบันเทิงศักดิ์ มหามาตย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
                  ๒๐๗สัมภาษณ์ นายวัฒนชน ชาทองยศ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง, ๑๓กันยายน๒๕๕๙. 



๑๖๗ 

สร้างความเท่าเทียมกัน ใช้ทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา การเชิญผู้มาร่วมประชุมนั้นควรมี
การเลี้ยงข้าวด้วย๒๐๘ 
 ความรอบรู้ถือว่าเป็นหัวใจของผู้บริหาร เพราะว่าโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน สังคม
ก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือ
ก าหนดรู้ และเพ่ือมาก าหนดนโยบาย มาท าแผนงาน มาท าโครงการ เพราะว่าถ้าปราศจากความรอบรู้
แล้ว ก็จะท าให้การบริหารหรือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปได้ยากและไม่บรรลุเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ ต้องมีความรอบรู้ว่าตอนนี้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้าน
การเมือง เพราะจะมาเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน และโครงการทั้งหมด  จะต้องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพราะโลกมันเปลี่ยน ก็ต้องทันโลกด้วย ใช้วิธีเปิดใจคุยกัน เปิดใจให้กันและกัน 
ถ้าเป็นแนวบริหาร ก็จะใช้แนวระนาบ ไม่ใช้หลักการแบบบังคับบัญชา หรือในทางพระพุทธศาสนาก็
คือการใช้ความมีเมตตาต่อกัน พร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง คนควรยึดมั่น
ต่อค าสอนของพระพุทธเจ้า จะมีผลอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน สิ่งไหนที่ตั้งมั่นว่าท าแล้วถูกต้องกับ
กาลเทศะตามพ้ืนที่จะท าให้นโยบาย แผนงาน และโครงการบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์  นโยบายต้อง
ยืดหยุ่นได้ ไม่ควรให้ผิดจากแนวค าสอนทางพระพุทธศาสนา ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ถ้าเรายึดหลักของศีล ๕ ก็เป็นสิ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนคุณธรรม
อ่ืนๆ จะติดตามมาเอง ความอยากไดท้ าให้คนไม่มีสติในการท างาน๒๐๙  
  ในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น องค์การประสบผลส าเร็จก็เพราะได้น าเอาความรอบรู้มา
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และเพราะนโยบายนั้นสามารถน ามาแปลงได้จึงท าให้การจัดการ
องค์กรมีความยืดหยุ่น ส่งที่เป็นความจ าเป็นมากที่สุดนั้นก็คือการได้อาศัยความรอบรู้จากแหล่งต่างๆ 
และจากหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการร่วมด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทุกคนจัด
กิจกรรมการประชุมหรือการประชาคมที่วัดอาราม มีพระสงฆ์ร่วมประชุมด้วย ทุกคนได้แสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นต่อนโยบาย๒๑๐  
  การน าความรอบรู้ในทางพระพุทธศาสนามาส่งเสริมองค์กรจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุ
เปูาหมายได้รอบด้าน และรู้จักสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควร เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดท ากิจกรรมโครงการเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาให้เยอะ เพราะมีผลมีคุณค่า
ทางจิตใจและพฤติกรรม ทุกวันนี้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือพระพุทธศาสนาที่จะจรรโลงคุณธรรมทางจิตใจได้ 
ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีได้ก็จริง แต่ว่า เส้นทางของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเส้นทางที่ไป

                                                   
  ๒๐๘สัมภาษณ์ นายดนตรี อินทร์ไชย์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
  ๒๐๙สัมภาษณ์ นายวินัย นาสูงชน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
                 ๒๑๐สัมภาษณ์ นายชัชวาล พัฒยา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๖๘ 

ไกลกว่า และสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนกว่า ผู้บริหารควรปฏิบัติตนให้เป็นอย่างในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม๒๑๑ 
 ความรอบรู้จะช่วยท าให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน ท าให้ชุมเกิด
ความเชื่อมั่นและมีศรัทธาต่อการบริหารงาน ในการบริหารราชการนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ควรลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดภารกิจบางอย่าง ควรมีการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น รวมไปถึงการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจ และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน๒๑๒ 
  ความรอบรู้จะเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเปูาหมายของการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ด้าน นโยบาย แผนพัฒนา และโครงการต่างๆ การ
แสวงหาความรู้ความสามารถจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการพัฒนางาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้บรรลุเปูาหมายที่รวดเร็ว อันจะเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการต่อพ่ี
น้องประชาชน ควรจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมโดยเฉพาะทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงานของทางราชการ 
อย่างน้อยๆ ต้องให้รู้ไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีและต้องท าอย่างต่อเนื่อง ควรมีการเข้า
วัดทุกวันศีล โดยก าหนดเอาช่วงเข้าพรรษาก่อน ต่อก็จะเข้าไปปฏิบัติเป็นประจ า ควรปฏิบัติธรรม ควร
มีการส่งเสริมเด็กให้เข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เด็ก๒๑๓ 
  การใช้ความรู้ที่หลากหลายเข้ามาส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และในภาระงาน ในหน้าที่  มีการประสานงานระหว่างกรมฯ กับ 
หน่วยงานตรวจสอบ มีความชัดเจนก่อน ก่อนที่จะมีการสั่งการ ต้องมีการประสานงานกันว่า อะไรที่
ท าได้ อะไรที่ไม่ได้ ให้ชัดเจนก่อนที่จะสั่งการให้ท้องถิ่นปฏิบัติ๒๑๔ 
  จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติมา นโยบายในแต่ละปีที่ผ่านไปนั้น บรรลุเปูาหมายได้เพราะ
เรามีการประชาคม มีการส ารวจปัญหา มีธรรมน านโยบาย มีนโยบายจากตัวท้องถิ่นเอง และนโยบาย
เหล่านี้ สามารถน าประยุกต์หรือแปลงเป็นแผนงานหรือโครงการได้ ผลส าเร็จเด่นๆนั้นคือ การร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจน าความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นเมื่อน าเอาความรอบ
รู้ทางพระพุทธศาสนามาส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้

                                                   
  ๒๑๑สัมภาษณ์ นางชฏิลล์ สินเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๑๒สัมภาษณ์ นายคมเดช จันโทริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
                 ๒๑๓สัมภาษณ์ นายสุเปรม คณาโจด,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา,๑๒กันยายน
๒๕๕๙.   ๒๑๔สัมภาษณ์ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๙ 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบรู้เข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะค าสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยสอนให้คน
รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งที่ควรและไม่ควร สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์๒๑๕ 
  หากองค์กรทุกองค์กรได้น าหลักธรรมเหล่านี้มาช่วยส่งเสริมในการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นผลส าเร็จมาจากการน าเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในใช้การบริหารงาน๒๑๖ 
  การท างานโดยมีปัญญาพละหรือความรอบรู้เป็นฐานจะช่วยส่งเสริมให้การท างานโดยใช้
ความคิดและมีความรอบคอบในการตัดสินใจในการท างาน มีหน้าที่ส าคัญคือการตัดสินใจ ทั้งนี้ การ
ตัดสินใจนั้น ถ้าหากขาดปัญญาหรือความรอบรู้จะท าให้เกิดภาวะการตัดสินใจผิดพลาด แล้วส่งผล
กระทบต่อการท างานทั้งที่เป็นด้านนโยบาย ด้านแผนงาน และด้านโครงการได้ แต่ถ้าใช้ปัญญาพละ
หรือความรอบรู้ทางพระพุทธศาสนามาช่วยส่งเสริมในการตัดสินใจ จะช่วยส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
และบรรลุเปูาหมายในงานที่ท า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สิ่งที่รัก ( อ่ืน ) เสมอด้วยตนไม่มี, ทรัพย์ ( อ่ืน ) 
เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มี, แสงสว่าง ( อ่ืน ) เสมอด้วยปัญญาไม่มี, ฝนแลเป็นสระอย่างยิ่ง ดังนั้น ท่าน
จึงกล่าวไว้ว่า ผู้มีปัญญา ย่อมรักษาความไม่ประมาท เหมือนคนมีทรัพย์รักษาทรัพย์อันประเสริฐ 
ฉะนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ปัญญาพละนี้จึงจัดว่าเป็นข้อธรรมอันส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนในการ
สนับสนุนให้นโยบายประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ และเป็นเครื่องเพ่ิมพูนสมรรถนะทางความ
รอบรู้ทั้งต่ออ านาจหน้าที่การบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการบริหาร ตลอดถึงไป
โครงสร้างการบริหารงาน ทั้งนี้ ปัญญาพละหรือพลังแห่งความรอบรู้นี้ จะต้องเป็นปัญญาที่มีความ
ศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าและข้อธรรมที่ถูกจัดว่าข้อธรรมสากลที่ชาวโลกยอมรับและมีความเที่ยง
ธรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้น ปัญญาพละนี้ จะต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากความเชื่อมั่นใน มีตถาคตโพธิ
สัทธาน าหน้านโยบาย คือ มีความเชื่อมั่นในนโยบายอันเป็นพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า” 
เท่านั้น จึงจะส่งเสริมให้การบริหารการพัฒนานโยบายหรือการก าหนดนโยบายเหล่านั้นมีการด าเนิน
เป็นไปอย่างไม่ผิดพลาดและสามารถบรรลุเปูาหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืนมั่นคงต่อการ
พัฒนาตน คน งาน องค์กร และประเทศชาติบ้านเมือง ตามท่ีสังคมโลกต้องการ๒๑๗ 
 ค าว่า “ปัญญาพละ” นี้ แปลเป็นภาษาไทยว่า “พลังแห่งความรอบรู้” เป็นปัญญาที่
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญเป็นมากเพราะว่าเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมมนุษย์มอง
ปัญญาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างทะลุปุโปร่ง และปัญญาอันเป็นเครื่องส าหรับการบริหารการพัฒนา
เชิงพุทธนี้ บุคคลผู้ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงประชาชนทั้งหลาย จะต้องเป็นคนมี
ปัญญา มีความเพียร ตั้งตนอยู่ในศีลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมั่นจัดกิจกรรมและ

                                                   
  ๒๑๕สัมภาษณ์ นายรักชาติ เนาวรัตน์,ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
                  ๒๑๖สัมภาษณ์ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ,หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๑๗สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๐ 

โครงการฝึกอบรมจิตและปัญญาอยู่เนื่องๆ ทุกๆ เดือน จึงจะช่วยแก้ไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลาย  
ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ และการจะได้มาซึ่งปัญญาพละนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ธรรม ๔ ประการนี้ อัน
บุคคลเจริญแล้ว กระท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระท าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ซึ่งสกทาคามิผล ซึ่ง
อนาคามิผล ซึ่งอรหัตผล ซึ่งปัญญา ซึ่งความเจริญแห่งปัญญาความรอบรู้ ซึ่งความไพบูลย์หรือสมบูรณ์
แบบแห่งปัญญา ซึ่งความเป็นผู้มีปัญญามาก ซึ่งความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา ธรรม ๔ ประการ คือ ๑. 
การคบสัตบุรุษ ๒. การฟังสัทธรรม ๓. การกระท าไว้ในใจโดยแยบคาย ๔. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว กระท าให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพ่ือ
กระท าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ซึ่งสกทาคามิผล ซึ่งอนาคามิผล ซึ่งอรหัตผล ซึ่งปัญญา ซึ่งความเจริญ
แห่งปัญญาความรอบรู้ ซึ่งความไพบูลย์หรือสมบูรณ์แบบแห่งปัญญา ซึ่งความเป็นผู้มีปัญญามาก ซึ่ง
ความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา เนื้อหาที่น ามาแสดงให้เห็นนี้ เมื่อทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติตามนี้ ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารการพัฒนาด้านนโยบายเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาตน คน งาน องค์กร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติบ้านเมืองที่ดี อัน
เป็นไปตามหลักธรรมาธิปไตยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้๒๑๘  
  ปัญญา คือ ความรอบรู้ (ความรอบรู้เรื่องอะไร?) ถ้าเราไม่รู้ในท้องถิ่นในพ้ืนที่ของตนเอง 
ประชาชนก็จะไม่เลือกเข้าไปบริหาร แต่ขณะเดียวกันความรอบรู้นี้ จะมีผลต่อเมื่อผลงานที่ปรากฏ   
ถ้าไม่รู้มันไม่สามารถชี้เปูาหมายของปัญหาได้ ฉะนั้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนคือ
อะไร? และเป็นปัญหาที่มีนโยบายรอบรับไหม เมื่อรู้ดังนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ จากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากนโยบายที่ภาครัฐให้มา และจากการแปลงนโยบายเหล่านั้นหรือ
บางส่วนเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาให้ถูกกับสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่นั้น และปฏิบัติควบคู่ทางโลกทางธรรม ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการของการใช้พลังแห่งปัญญาหรือความรอบรู้ไว้ว่า ปัญญาเป็นสิ่งส าคัญ 
คือ สามารถใช้ก าจัดความอยากได้ที่ไม่ชอบด้วยธรรมหรือก าจัดความอยากในผลประโยชน์อันเป็นร่วม
ไม่ให้น ามาเป็นของตัวเองแบบผิดตลอดถึงช่วยไม่ไปเอ้ือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องในด้านที่ผิดอัน
เป็นสิ่งที่ผิดทั้งศีลธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นเครื่องปูองกัน
ความโกรธ ความขัดแย้ง ความไม่ลงลอยกัน ปัญญาเป็นตัวช่วยให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันใน
หมู่คณะท างานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ปัญญาพละนี้ยังเป็นเครื่องส่งเสริมให้ตัวส าคัญ
ในการรักษาจิตใจไม่ให้ตกไปหรือคิดไปในทางที่ชั่วหรือทุจริตทั้งต่อตน ต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร ต่อ
การบริหารการพัฒนา ต่อประชาชน และต่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อการเมืองการปกครอง ต่อ
สิ่งแวดล้อม และต่อประเทศชาติบ้านเมืองของตนเป็นต้น เมื่อทุกคนทุกฝุายรู้และเข้าใจในหลักการ

                                                   
  ๒๑๘สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 



๑๗๑ 

ดังกล่าวนี้ ก็จะสามารถท าให้การบริหารการพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบายต่างๆนั้น 
ก็จะด าเนินการไปสู่เปูาหมายอย่างส าเร็จผลด้วยดีทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น๒๑๙ 
 สิ่งที่จะท าให้นโยบายบรรลุเปูาหมายได้นั้น ทุกคนในแต่ละทุกองค์กรและประชาชน
จะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากายและจิตให้มีมีพลังทางปัญญาให้ต่อเนื่องอยู่ทุกเดือน 
เพราะพลังทางปัญญานั้นจะช่วยส่งเสริมทุกคนในองค์กรมีหลักการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธที่จะให้
ท าให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเป็นธรรมเกิดข้ึนในใจ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนมีปัญญาดี ไม่ประมาทในเมื่อ
ผู้อื่นประมาท มักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับ ย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็ว ทิ้งม้าไม่มีก าลังไป ฉะนั้น๒๒๐ 
  ต้องมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมรู้และเข้าใจในหลักการของ “ทิฏฐุชุกรรม” คือ 
การท าความคิดเห็นให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของตน และมีเนื้อความที่ท่าน
แสดงไว้ว่า การท าความเห็นให้ตรง ได้แก่ กัมมัสสกตาญาณ ถึงพร้อมด้วยกุศลเจตนา ดังพระอานนท
เถระแสดงไว้ในมูลฎีกาแห่งกามาวจรกุศลบทว่า กัมมัสสกตญาณ คือ ปัญญาที่รู้ว่า สัตว์ทั้งหลาย มี
สิทธิ์ในการกระท าของตนเอง ที่เรียกว่า "กรรมสิทธิ์" ทั้งที่เป็นฝุายดีและไม่ดีด้วยกันทั้งสิ้น ส่วน
ทรัพย์สินเงินทอง บิดา มารดา สามี ภรรยา และ บุตรธิดา เหล่านี้มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย
เหล่านั้นโดยแท้จริง เพราะไม่อาจน าติดตามไปในภพอ่ืนได้  แม้ในภพนี้ชาตินี้เอง ก็ยังมีกรรมสิทธิ์ไม่
แน่นอนด้วยซ้ าไป เพราะยังมีภัยต่างๆนานาแย่งชิงเอาไปได้  ความเห็นที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์แห่งการกระท าของตนไม่มีใครจะแย่งชิงเอาไปได้เช่นนี้ คือ ทิฏฐุชุกรรม ดังนั้น เจตนา
เจตสิกที่เกิดพร้อมกับกัมมัสสกตาญาณคือปัญญาเจตสิกที่เกี่ยวข้องกับเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายนั้นย่อม
เป็นไปตามกรรมที่ตนได้ท าไว้  ก็ได้ชื่อว่า "ทิฏฐุชุกรรม" ทั้ งนี้  มี เนื้อหาแห่งค าที่ท่านแสดง
เกี่ยวกับกัมมัสสกตาญาณไว้ว่า "ทิฏฺฐิ เอว อุชุกมฺม  ทิฏฺฐุชุกมฺม " แปลความว่า ความเห็น คือ ปัญญานี้
แหละ เป็นธรรมที่ถูกกระท าให้ตรง ชื่อว่า ทิฏฐุชุกรรม ค าว่า ทิฏฐิ ในที่นี้  หมายถึง ปัญญา คือ
ธรรมชาติที่รู้และเห็นตามความเป็นจริง ได้แก่ กัมมัสสกตาญาณ ธรรมที่เป็นปัจจัยแก่กัมมัสสกตา
ญาณ มี ๓ ประการ คือ ๑. สุตมยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน เป็นปัจจัยให้
เกดิกัมมัสสกตาญาณ เช่นเรื่อง ปฏิสนธิ กรรม หรือ กิเลส เป็นต้น ๒. จินตามยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่
เกิดจากการคิดพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความมีโรค ไม่มีโรค ความโง่ ความฉลาด สุข ทุกข์ อายุยืน อายุสั้น มั่งมี หรือ ยากจน เหล่านี้เป็นต้น 
เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทางกายทางใจหรือความทุกข์ต่างๆ หรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
กัมมัสสกตาญาณ มีการพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรม เป็นต้น ๓. ภาวนามยปัญญา ได้แก่ 
ปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนา เป็นปัจจัยให้เกิดกัมมัสสกตาญาณ มีการเห็นนามรูปพร้อมทั้ง
ปัจจัยของนามรูป เป็นต้น ดังนั้น เนื้อความแห่งค าที่กล่าวมานี้ จึงแบ่งปัญญาออกเป็น ๒ อย่าง คือ
                                                   
  ๒๑๙สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๐สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตลุาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๒ 

ปัญญาที่เป็นเหตุอย่างหนึ่งกับปัญญาท่ีเป็นผลอย่างหนึ่ง คือ ๓.๑ ปัญญาที่เป็นเหตุนั้น อันได้แก่ สุตมย
ปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนาปัญญา ๓.๒ ปัญญาที่เป็นผลนั้น ได้แก่ กัมมัสสกตาญาณ ด้วยเหตุนี้
เอง ถึงแม้นชนทั้งหลายจะยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ก็จริง แต่เมื่อมีความคิดเห็นตรงอยู่ในเครื่องวัด
ปัญญาที่เรียกว่า ทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ประการนี้อย่างถ่ีถ้วนแล้วก็ชื่อว่า กัมมัสสกตาญาณ ที่ส าเร็จ
เป็นทิฏฐิชุกรรมกุศล เมื่อบุคลากรทุกคนในองค์กรของตนๆ มีความรู้และเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้แล้ว 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติต่อตน ต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อประโยชน์ส่วน
ของคนทั้งชาติ การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่กันและกันก็จะเป็นไปอย่างมีเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขาอันถูกต้องต่อกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะเป็นไปอย่างผาสุก เมื่อจิตใจของทุกคน
ในองค์กรทุกภาคทุกส่วนมีจิตใจที่ดีแล้ว มีความขัดเกลาดี จิตใจก็จะเยือกเย็น จิตใจก็จะมุ่งท า
คุณประโยชน์หรือให้การบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมีแก่กันและกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ใน
หลักการดังกล่าวมานั้น สิ่งส าคัญคือการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่องจึงเกิดผลดี๒๒๑  
 การน าเอาพลังปัญญากล่าวคือความรอบรู้ในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์หรือเป็น
แนวทางใช้ในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะท าการบริหารงานด้านนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลทุกฝุายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาท้องถิ่นของตนนั้น  
ก็จะเต็มไปด้วยความส าเร็จผลหรือบรรลุในสิ่งที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ตนก็ดี ผู้อ่ืนก็ดี หน้าที่
การงานก็ดี องค์กรก็ดี ประชาชนก็ดี จะรู้ถึงความผิดชอบชั่วดี ความไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ มีจิตใจที่
มั่นคง รู้พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า มีความเลื่อมใสศรัทธาที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มีหลักการ ไม่
เลื่อนลอย ปัญญาย่อมบริบูรณ์ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติถูกต้องตามหลักการการบริหารการพัฒนาเชิง
พุทธ ก็จะท าให้ตน คน งาน องค์กร ประชาชน ประเทศชาติบ้านเมือง ได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน เมื่อ
ถึงคราวล่วงลับตายไป ผลดีอันนี้จะช่วยส่งเสริมให้ไปเกิดสุคติที่ดีต่อไป และเป็นอานิสงส์ให้ทั้งตนและ
ผู้อ่ืนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน สิ่งดังกล่าวนี้จะเป็นพลังทางปัญญากระตุ้นเตือนบุคคลให้ท างานอย่าง
ปราศจากความเห็นแก่ตัวแก่ตน ปัญญาจะช่วยให้ตระหนักในอ านาจหน้าและภาระหน้าที่การงานที่ตน
ท าอยู่นั้น และจะเป็นเครื่องเพ่ิมพูนสมรรถนะทางปัญญาในการแสวงหาความรู้และความเข้าใจเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคมากยิ่งขึ้น จะเกิดเป็นความขยันหมั่นเพียรอย่างพิเศษ และจะแตกต่างจาก  
การปฏิบัติงานที่ล่วงไปแล้วนั้นโดยสิ้นเชิง๒๒๒ 
 ปัญญาพละนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการแห่งทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ประการเหล่านี้ 
คือ ๑. เห็นว่าการให้ทานนั้นได้รับผลดีมีประโยชน์ ๒. เห็นว่าการบูชาต่างๆ ได้รับผลดีมีประโยชน์ ๓. 
เห็นว่า การต้อนรับเชื้อเชิญหรือการปฏิสันถารหรือการบริการที่ดีได้รับผลดีมีประโยชน์ ๔. เห็นว่า 
การท าดีและท าชั่วเหล่านี้ มีการได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมและทั้งทางกฎหมายแห่งกรรมและ
                                                   
  ๒๒๑สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ตุลาคม๒๕๕๙. 
                  ๒๒๒สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ,หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา,๑๑ตุลาคม๒๕๕๙. 



๑๗๓ 

กฎแห่งกฎหมายบ้านเมืองอ่ืนๆ อีก ๕. เห็นว่า ภพนี้มี คือโลก และผู้ที่ก าลังปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันนี้
มีเพราะมีการเกิด ๖. เห็นว่า ภพหน้ามี คือโลก และผู้ที่จะไปบังเกิดในอนาคตมีเพราะผู้ที่ยังมีกิเลส 
เมื่อตายลง ต้องมีการเกิดอีก ๗. เห็นว่า คุณของมารดามี คือ การท าดีท าชั่วต่อมารดานั้นมีการได้รับ
ผล ๘. เห็นว่า คุณของบิดามี คือ การท าดีท าชั่วต่อบิดานั้นมีการได้รับผล ๙. เห็นว่า สัตว์ที่บังเกิดขึ้น
โดยเติบโตในฉับพลันทันที คือ สัตว์นรก เปรต เทวดา และ พรหม นั้นมี ๑๐. เห็นว่า สมณพราหมณ์
เหล่าใดมีการรู้แจ้งเห็นจริงทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสามารถชี้แจงแนะน าให้รู้และเข้าใจได้ 
สมณพราหมณ์ที่ถึงพร้อมด้วยความสามัคคี และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านั้น ย่อมมีทสวัตถุก
สัมมาทิฏิฐิ ๑๐ ประการนี้ ใช้เป็นเครื่องบริหารเพ่ือพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
คิดเห็นของตนเองว่า มีความเห็นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ
ตามท่ีแสดงนี้ ก็นับว่าความคิดเห็นอย่างนี้เป็นทิฏฐุชุกรรม คือเป็นความเห็นชอบเป็นหลักแห่งปัญญาที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ จะเห็นได้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติตนอยู่ในหลักการดังกล่าวนี้ ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ยัง
ประโยชน์ให้ส าเร็จผลแก่ตน แก่งาน แก่องค์กร แก่ประเทศ๒๒๓  
  ปัญญาพละนี้ สามารถช่วยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเปูาหมายได้อย่าง
มหาศาล ซึ่งจะขอให้ค าสัมภาษณ์โดยย่อไว้ดังนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนมีปัญญา พึงสร้างเกาะที่น้ า
หลากมาท่วมไม่ได้ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความส ารวม และด้วยความ
ข่มใจ จึงจะท าให้การบริหารการพัฒนาตน คน งาน องค์กร ประชาชน การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบรรลุได้ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ร่วมกันจากบุคคลทุกฝุาย และตรัส
ไว้อีกว่า ผู้มีปัญญา ควรรักษาจิต ที่เห็นได้แสนยากที่ละเอียดนัก มีปกติตกไปตามใคร่ในอารมณ์อันใด
อันหนึ่งจิตอันบุคคลผู้มีปัญญารักษาไว้ดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน ทั้งแก่องค์กร ทั้ง
แก่มหาชนในที่ทุกสถานหรือทุกท้องถิ่น และพระพุทธด ารัสที่ว่า ชนผู้ปรารถนาอายุ วรรณะ เกียรติยศ 
สวรรค์ การเกิดในตระกูลสูง และความเพลินใจ (หรือแม้แต่ในบริหารการพัฒนาสิ่งต่างๆ) พึงท าความ
ไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการท าบุญ (และหรือแม้แต่การ
บริหารกิจอ่ืนๆ ก็เช่นกัน) บัณฑิต (ผู้มีปัญญาดี) ผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมยึดประโยชน์ทั้งสามไว้ได้ คือ
ประโยชน์ในภพนี้ ประโยชน์ในภพหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน ผู้มีปัญญา ท่านเรียกว่า 
บัณฑิต เพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้ว๒๒๔ 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ ด้าน 
นโยบาย  
 
 
                                                   
  ๒๒๓สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๔สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๔ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
นโยบาย  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
หลักพุทธธรรม (สัทธาพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน นโยบาย 

ความเชื่อมั่นโดยอาศัยหลักกฎหมาย ๒ ๑, ๑๘ 

ความมีเหตุมีผล และ หลักหิริ ๒ ๒, ๓ 

เป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้ ๑ ๒ 

มีความเชื่อม่ันในนโยบาย ๑ ๓ 

มีหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม ๒ ๔, ๙ 

บริหารพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นดี ๑ ๕ 

ส่งผลให้เกิดคณุประโยชน์อย่างมาก ๑ ๖ 

ความเชื่อมั่นต่อหลักกรรม ๑ ๗ 

มีความเป็นผู้น าและตั้งมั่นในความด ี ๑ ๘ 

มีความเสมอภาพกัน ๑ ๑๑ 

มีอย่างประโยชน์อย่างมหาศาล ๑ ๑๓ 

การทุกจริตก็จะไม่เกิดขึ้น ๑ ๑๔ 

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๑ ๑๘ 

มีความหนักแน่นต่อการท าสิ่งต่างๆ ๑ ๑๙ 

ช่วยปิดกั้นช่องทางการทุจริต ๑ ๒๐ 

เป็นนโยบายที่มีความสมบูรณ์ ๑ ๒๑ 

ความเชื่อมั่นให้ครบทุกวงจร ๑ ๒๒ 

เป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกัน ๑ ๒๒ 

การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ๑ ๒๕ 

มีหลักเวสารัชชกรณธรรม ๑ ๒๓ 

มีความเชื่อเรื่องกรรม ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕  

มีความเชื่อเรื่องผลของกรรม ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

มีความเชื่อเรื่องมีกรรมเป็นของตน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

มีความเชื่อม่ันต่อพระพุทธเจ้า ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

เป็นไปเพ่ืออริยทรัพย์ ๗ ประการ ๒๕  



๑๗๕ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
นโยบาย (ต่อ) 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
หลักพุทธธรรม (วิริยพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน นโยบาย 

การสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น ๑ ๑, 

นโยบายส าเร็จไดด้้วยความเพียร ๒ ๒, ๓ 

การตระหนักในความรับผิดชอบ ๒ ๓, ๔ 

การไม่ท าให้ระบบราชการเสียหาย ๑ ๔ 

พระสงฆใ์ห้ความรู้เรื่องความเพียร ๑ ๕ 

จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความเพียร ๑ ๖ 

ปลุกจิตส านึกและการสอนให้รู้จริง ๑ ๗ 

มีความระมัดระวังมากขึ้น ๒ ๘, ๙ 

ตรงกับความเป็นจริงในพื้นที ่ ๒ ๙, ๑๐ 

มีปฏิบัติงานที่เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น ๒ ๑๐, ๑๒ 

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ๒ ๑๑, ๑๓ 

ยังประโยชน์ให้ส าเร็จเป็นอย่างมาก ๒ ๑๒, ๑๔ 

ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒ ๑๓, ๑๕ 

ผู้ท างานระมัดระวังต่อบาปมากขึ้น ๒ ๑๔, ๑๖ 

เพียรถูกเป็นความปลอดภัยของชีวิต ๒ ๑๕, ๑๘ 

คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ๓ ๑๖, ๑๙, ๒๔ 

ท าความเพียรให้ต่อเนื่อง ๒ ๑๗, ๒๐ 

ใช้หลักหลักปธาน ๔ ๔ ๑๘, ๒๑, ๒๕, ๒๓ 

อาศัยหลักสัมมัปปธาน ๔ ๔ ๑๙, ๒๒, ๒๕, ๒๓ 

หลักอิทธิบาท ๔ ๒ ๒๐, ๒๒ 

ตระหนักถึงความขยันหมั่นอยู่เสมอ ๒ ๒๑, ๒๒   

พึงเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นบาปในโลกนี้ ๒ ๒๒, ๒๓  

ความเพียรท าให้คนแกล้วกล้า ๑ ๒๓ 

ความเพียรเป็นเหตุให้มั่นคง ๒ ๒๔, ๒๓ 

ไม่ท้อถ้อย ไม่ท้อใจ ส านึกอยู่เสมอ ๑ ๒๕ 



๑๗๖ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
นโยบาย (ต่อ) 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
หลักพุทธธรรม (สติพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน นโยบาย 

ระลึกรู้โดยอาศัยการทักท้วง ๑ ๑ 

การมีสติเป็นสิ่งที่ส าคัญ ๑ ๒ 

มีสติรู้สภาพภายในภายนอกองค์กร ๑ ๓ 

มีสติตั้งรับปัญหา-ความเปลี่ยนแปลง ๒ ๔, ๑๖ 

ส่วนมากมีสติตั้งใจท างานดี ๑ ๕ 

หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ๑ ๖ 

สติสร้างความสามัคคี-ติดตามงาน ๑ ๗ 

สติช่วยท าให้บริหารงานองค์กรดีขึ้น ๒ ๘, ๙ 

สติจะคอยควบคุมพฤติกรรม ๑ ๑๐ 

สติสร้างความโปร่งใส่-ซื่อสัตย์สุจริต ๑ ๑๐ 

สติช่วยนึกถึงนโยบายที่ตั้งใจไว้ ๑ ๑๑ 

สติท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ๒ ๑๓, ๑๕ 

สติช่วยปูองกันเราไม่ให้หลงลืม ๒ ๑๔, ๑๗ 

สติท าให้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ๑ ๑๘ 

สติควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๑ ๑๘ 

มีสติถูกต้องตามหลักโยนิโสมนสิการ ๑ ๑๙ 

สติเป็นสิ่งส าคัญในสถานที่ทั้งปวง ๑ ๑๙ 

มีสติมาควบคูก่ับปัญญา ๑ ๒๐ 

มีสติ มีการงานสะอาด ๑ ๒๑ 

มีหลักของการคุ้มครองตนและผู้อื่น ๑ ๒๒ 

สติเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติร่วมกัน ๑ ๒๕ 

สติจัดว่าเป็นเครื่องปูองกันทุจริต ๑ ๒๓ 

สติจัดว่าเป็นธรรมะท่ีมีอุปการะมาก ๑ ๒๔ 

สติท าให้ได้รับประโยชน์ ๓ อย่าง ๑ ๒๔ 

ปูองกันกันและกันจากคนไม่ดี ๑ ๒๕ 



๑๗๗ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
นโยบาย (ต่อ) 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
หลักพุทธธรรม (สมาธิพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน นโยบาย 

ความมุ่งม่ันตั้งใจเป็นแรงกระตุ้น ๑ ๑ 

การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม ๑ ๒ 

เกิดความกระตือรือร้นต่อนโยบาย ๑ ๓ 

การติดตามประเมินผลนโยบาย ๑ ๓ 

มีโครงการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ๒ ๔ 

ความตั้งใจนี้จะขาดไม่ได้เลย ๑ ๕ 

สมาธิท าให้มีความตั้งใจท างาน ๒ ๕, ๖ 

นโยบายส าเร็จได้ความตั้งใจ ๑ ๗ 

สมาธิท าให้ความผิดพลาดลดน้อยลง ๑ ๙ 

ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจ ๒ ๑๐, ๑๑ 

การใช้สมาธิในการบริหารงาน ๑ ๑๒ 

อาศัยสมาธิเป็นแนวทางการพัฒนา ๑ ๑๓ 

ฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นต่อการพัฒนา ๑ ๑๔ 

การฝึกสมาธิก่อนลงมือปฏิบัติงาน ๑ ๑๕ 

องค์กรนี้อาศัยความตั้งใจร่วมกัน ๑ ๑๖ 

ตั้งใจท า ไม่ฟูุงซ่าน ไม่เพลินหลงใหล ๑ ๑๖ 

ได้ท าจิตของตนให้ซื่อตรงต่อกิจนั้นๆ ๑ ๑๘ 

ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอ ๑ ๑๘ 

สมาธิ(ความตั้งใจ)จัดว่าเป็นประมขุ ๑ ๑๘ 

สมาธิเกิดจากการฝึกฝนอบรมมาด ี ๑ ๑๙ 

ใช้อริยสัจ ๔ เข้ามาก าหนดถึงปัญหา ๘ ๑๙, 

ผู้ปฏิบัติงานมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น ๔ ๒๐, ๒๓, ๒๔, ๒๕ 

สมาธิเพ่ิมสมรรถนะสติสัมปชัญญะ ๘ ๒๑ 

สมาธิเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี ๘ ๒๕ 

สมาธิช่วยให้นโยบายไม่สุดโต่ง ๑ ๒๕ 

http://www.thammapedia.com/pdf/Dict_sadda.pdf#page=426&pagemode=none&zoom=100


๑๗๘ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
นโยบาย (ต่อ) 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
หลักพุทธธรรม (ปัญญาพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน นโยบาย 

ความรอบรูจ้ากการพัฒนาตนเอง ๑ ๑ 

ความรอบรู-้ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา ๑ ๒ 

ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีความรอบรู้ ๑ ๓ 

การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ๑ ๔ 

รู้ระเบียบและกฎหมาย ๑ ๕ 

องค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ๑ ๖ 

การนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรม ๑ ๗ 

เกิดองค์ความรู้จากทุกคนทุกฝุาย ๑ ๘ 

มีการประชุมกันอยู่เนื่องนิตย์ ๑ ๙ 

ความรอบรู้เป็นหัวใจของผู้บริหาร ๑ ๑๐ 

มีพระสงฆ์ร่วมประชุมด้วย ๑ ๑๑ 

รู้จักสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควร ๑ ๑๒ 

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ๑ ๑๒ 

ความรอบรู้ท าให้ไม่เฉยต่อปัญหา ๑ ๑๓ 

ช่วยให้บรรลุเปูาหมายที่รวดเร็ว ๑ ๑๔ 

ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ๑ ๑๕ 

มีธรรมน าหน้านโยบาย ๑ ๑๖ 

มีความรอบรูเ้ข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น ๑ ๑๖ 

เป็นผลส าเร็จมาจากหลักธรรม ๑ ๑๗ 

มีตถาคตโพธิสัทธาน าหน้านโยบาย ๑ ๑๘ 

ปัญญาพละเปน็พลังแห่งความรอบรู้ ๑ ๑๙ 

คบสัตบุรุษ ฟังธรรม ลึกซ้ึงในธรรม ๑ ๑๙ 

ปฏิบัติควบคู่ทางโลกทางธรรม ๕ ๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕ 

ท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริง ๕ ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕ 

ผู้มีปัญญาย่อมได้ประโยชน์ ๓ ๑ ๒๕ 



๑๗๙ 

 ๒.  ด้าน  แผนงาน  
 ๒.๑  การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อม่ัน) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ  
 การบริหาร ด้าน แผนงาน หากน าหลักสัทธาพละ คือ ความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุ
และผลหรือปัญญาประกอบนั้น จะส่งผลดีต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการติดตามและประเมินผล การหา 
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านแผนงาน เพราะความเชื่อมั่นในสิ่งที่กระท าอยู่ ย่อมส่งผลดีในการ
ท างานเกิดการท างานด้วยความทุ่มเทและความสมัครใจจะท าให้การบริหารด้านแผนงานคืออ านาจ
ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ทันตามกรอบห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้๒๒๕ 
 ความเชื่อมั่นต่อแผนงานที่ตั้งไว้อย่างถูกต้องถือเป็นทรัพยากรอันสูงสุดของทุกคนทุกฝุาย 
และถือว่าส่งผลอันดีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น พระพุทธเจ้าทรงมี
หลักการในการบริหาร ด้าน แผนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ พระพุทธเจ้าทรงก าหนดการบริหาร
การพัฒนาด้านแผนงานไว้ ๖ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านนั้นจะมีข้อแยกย่อยออกไปอีก เช่น 
  แผนงานด้านที่ ๑ คือ แผนพัฒนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เว้นห่างจากที่สุดโต่ง ๒ 
อย่าง ที่บุคคลหรือองค์กรไม่ควรน าตนเข้าไปใกล้ ซึ่งได้แก่ ๑) การหมกมุ่นพัวพันอยู่แต่ในกามสุข ๒) 
การทรมานตนให้เดือดร้อนล าบาก 
  แผนงานด้านที่ ๒ คือ แผนพัฒนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ปฏิบัติตนอยู่บนทางสาย
กลาง ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแบ่งข้อย่อยออกไปเป็น ๘ แนวทางอันประเสริฐ ท่านเรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ 
ประการ ซึ่งได้แก่ ๑) สัมมาทิฏฐิ แผนพัฒนาความเห็นอันชอบด้วยธรรม ๒) สัมมาสังกัปปะ 
แผนพัฒนาความด าริอันชอบด้วยธรรม ๓) สัมมาวาจา แผนพัฒนาการเจรจาอันชอบด้วยธรรม (๔) 
สัมมากัมมันตะ แผนพัฒนาการท าหน้าที่การงานอันชอบด้วยธรรม ๕) สัมมาอาชีวะ แผนพัฒนาการ
เลี้ยงชีวิตอันชอบด้วยธรรม ๖) สัมมาวายาม แผนพัฒนาความเพียรพยายามอันชอบด้วยธรรม ๗) 
สัมมาสติ แผนพัฒนาความระลึกรู้อันชอบด้วยธรรม ๘) สัมมาสมาธิ แผนพัฒนาความตั้งจิตให้มั่นคง 
อันชอบด้วยธรรม 
  แผนงานด้านที่ ๓ คือ แผนพัฒนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้รู้และเข้าใจตามหลักการ
แห่งการรู้และเข้าใจในหลักอริยสัจ ๔ ประการ ซึ่งได้แก่ ๑) ทุกข์ (ความทุกข์, สภาพที่ทนได้ยาก, 
สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง , ได้แก่ 
ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ความปรารถนาไม่
สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ๒) ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์, สาเหตุให้ทุกข์เกิด 

                                                   
  ๒๒๕สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 

ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ๓) ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่
ตัณหาดับสิ้นไป, ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกต้อง ไม่ติดข้อง  หลุดพ้น 
สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือนิพพาน ๔) ทุกขนิโรธคามีนิปฏิปทา (ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับแห่ง
ทุกข์, ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
เมื่อรู้หลักการดังกล่าวนี้ ก็น ามาประยุกต์หรือน ามาบูรณาการในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ
เกี่ยวกับแผนงานหรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการ
การปลุกสัทธาพละหรือการสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นในแผนพัฒนาที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ เป็น
แนวทางนี้เพ่ือพัฒนาตน คน งาน องค์กร ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
สิ่งแวดล้อมต่อไป จึงจะสามารถท าให้แผนงานในท้องถิ่นส าเร็จและบรรลุเปูาหมายได้อย่างดี 
  แผนงานด้านที่ ๔ คือ แผนพัฒนาตามหลักปฏิบัติของมุนีหรือผู้รู้ ๓ ประการ ซึ่งได้แก่ ๑) 
กายโมเนยยะ ๒) วจีโมเนยยะ ๓) มโนโมเนยยะ เพ่ือความส าเร็จหรือบรรลุผลสูงสุดแก่ทั้งตนเอง 
เพ่ือนมนุษย์ องค์กร มหาชนหรือประชาชน ฯลฯ จนถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  แผนงานด้านที่ ๕ คือ แผนพัฒนาตามหลักอนุปุพพิกถา ซึ่งได้แก่ ๑) ทานกถา (เรื่องทาน) 
๒) สีลกถา (เรื่องศีล) ๓) สัคคกถา (เรื่องสวรรค์) ๔) กามาทีนวกถา (เรื่องโทษ ความต่ าทราม ความ
เศร้าหมองแห่งกาม) ๕) เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม) แก่มหาชนหรือ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
  แผนงานด้านที่ ๖ คือ การประกาศหรือเผยแพร่หลักพระธรรมค าสอนที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้นั้นให้กระจายไปอย่างถั่วถึงทุกสถานที่ทุกพ้ืนที่ทุกท้องถิ่นที่ตนอยู่หรือเที่ยวจาริกไปหรือมีการ
ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติใหม่ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า“เธอทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วง  
ทั้งปวง ทั้งท่ีเป็นของทิพย์ ทั้งท่ีเป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอ ก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ 
ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกัน
สองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ ทั้งหลายที่มีธุลีในตา
น้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลา
เสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”  
  แผนงานด้านที่ ๗ คือ แผนงานพัฒนาเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งจิตใจให้มั่นคงอยู่        
ในพระรัตนตรัย ให้อยู่ในศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๑๐, ศีล ๒๒๗ และศีล ๓๑๑ ข้อ เป็นต้น 



๑๘๑ 

  แผนงานด้านที่ ๘ คือ แผนพัฒนาเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้จักการปฏิบัติตามศีล สมาธิ 
และปัญญา อยู่เนื่องๆ๒๒๖ 
 ความเชื่อมั่นต่อแผนงานที่ได้ก าหนดร่วมกันโดยอาศัยเวทีประชาคมจากทุกภาคส่วน 
สามารถท าให้รู้ปัญหาสภาพปัญหาได้อย่างแท้จริง และสามารถส่งผลให้แผนงานบรรลุเปูาหมายได้
เพราะอาศัยการท างานเป็นทีมนี้ด้วย ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้นได้ก าหนดแผนงานไว้ดังนี้ 
  ๑. แผนงานแม่บท (Master Policy and plan) 
  แผนงานแม่บทตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๒ ฝุายส าคัญ คือ 
  ๑) แผนงานฝุายการปูองกัน และ ปราบปรามความเสื่อม เรียกว่า “หานินิคคหะ” (Evil 
Eradication)  
  ๒) แผนงานฝุายการพัฒนา และ รักษาความเจริญ เรียกว่า “วุฒิปัคคหะ” (Civil 
Maintenance)  
  แผนงานฝุายการปูองกันและปราบปรามความเสื่อม (หานินิคคหะ) เป็นแผนงานเชิงรับ 
(Defensive policy) ส่วนแผนงานฝุายการพัฒนาและการรักษาความเจริญ (วุฒิปัคคหะ) เป็น
แผนงานฝุายการพัฒนาและการรักษาความเจริญ(วุฒิปัคคหะ)เป็นแผนงานเชิงรุก(Offensive Policy) 
 แผนงานด้านการป้องกัน  
 แผนงานที่มุ่นเน้นการปูองกันและปราบปรามความเสื่อมหรือปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. แผนงานด้านการปูองกัน เรียกว่า “สังวรปธาน” ได้แก่ นโยบายที่จะส ารวมระมัดระวัง
ปูองกันความเสื่อมที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดข้ึน 
  ๒. แผนงานด้านการปราบปราม เรียกว่า “ปหานปธาน” ได้แก่ นโยบายที่จะลด ละ เลิก 
ก าจัดปิดกั้น ปราบปรามความเสื่อมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกและบรรเทาให้เบาบางและหมดสิ้นไป 
  แผนงานเชิงรุก  
 แผนงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ความเจริญที่ยังไม่มีให้มีขึ้น และการรักษา
ความเจริญที่มีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้นและมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้
แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. แผนงานด้านการพัฒนา เรียกว่า “ภาวนาปธาน” ได้แก่ นโยบายที่จะส่งเสริมการ
สร้างสรรค์การพัฒนาความเจริญที่ยังไม่มี ไม่เป็น ไม่เกิด ให้มี ให้เป็น และให้เกิดข้ึน 

                                                   
  ๒๒๖สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
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  ๒. แผนงานด้านการอนุรักษ์ เรียกว่า “อนุรักขนาปธาน” ได้แก่ นโยบายที่จะรักษา สืบ
ต่อ เผยแพร่ และฟ้ืนฟู ความเจริญที่มี ที่เป็น และที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และมั่นคง
ยั่งยืนสืบไป 
  แผนงานหลักส าคัญทั้ง ๒ ฝุายนี้ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท รวมเรียกว่า 
“สัมมัปปธาน ๔ ประการ” อันได้แก่ ๑. สังวรปธาน ๒. ปหานปธาน ๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนา
ปธาน เป็นต้น สังวรปธานกับปหานปธานนั้น จัดเป็นฝุายหานินิคคหะ ส่วน ภาวนาปธานกับอนุรักขนา
ปธานนั้น จัดเป็นฝุายวุฒิปัคคหะ 
  ดังนั้น แผนงานแม่บท กล่าวโดยสรุปแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ 
  ๑. แผนงาน ด้าน การปูองกัน 
  ๒. แผนงาน ด้าน การปราบปราม 
  ๓. แผนงาน ด้าน การพัฒนา 
  ๔. แผนงาน ด้าน การอนุรักษ์รักษา 
  แผนงานทั้ง ๔ ด้าน และ ๒ ฝุาย ดังกล่าวมาเบื้องต้นนี้ เป็นแผนงานที่น าไปใช้ได้กับตน 
กับทุกคน กับทุกงาน กับทุกองค์กร กับทุกบ้านเมือง กับทุกท้องถิ่น กับทุกระดับของการบริหารการ
พัฒนาเชิงพุทธทั้งตน ทั้งคน ทั้งงาน ทั้งองค์กร และประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ ก็เพ่ือน าเข้าไปถึงหรือ
บรรลุซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของทุกชีวิตของประเทศชาติบ้านเมืองและของโลกตาม
เปูาหมาย ๒ ประการ คือ ๑. การบ าบัดทุกข์ ๒. การบ ารุงสุข๒๒๗ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีผู้น าหรือผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่น มีความรอบรู้ ใน
การก าหนดแผนงานตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ตั้งตนอยู่ในความถูกต้องเที่ยงธรรม และถึง
พร้อมด้วยระเบียบวินัยทั้งทางโลกและทางธรรม แม้ต าแหน่งผู้น านั้นจะมีแค่เพียงคนเดียว ก็สามารถ
ประโยชน์ให้ส าเร็จแก่เพ่ือนผู้ร่วมงานและประชาชนผู้ไม่มีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นต่อแผนงานที่
ก าหนดไว้นั้นได้ ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น มีการสร้างสัทธาพละหรือการสร้างพลัง
แห่งความเชื่อมั่นในการก าหนดแผนงานให้บรรลุเปูาหมายไว้ดังนี้คือต้องอาศัยความเพียรเป็นอย่างยิ่ง
ในการขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พระพุทธองค์ตรัสว่าการดับปัญหาคือความเดือนร้อนทางกาย
และใจของเพ่ือนมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เพราะฉะนั้น แผนงานหรือ
แผนพัฒนาจะต้องไม่เป็นไปท าร้ายผู้อ่ืนหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน จะต้องเป็นแผนงานที่บ าบัดทุกข์และ
บ ารุงสุขให้ทั่วถึงกันและกันและจะต้องเป็นแผนงานที่บริสุทธิ์สะอาดที่เกิดจากทุกคนทุกฝุายเห็นพ้อง
ต้องกันและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามธัมมาธิปไตยด้วย และใน
ระหว่างการปฏิบัติร่วมกันในองค์กรด้วยกันหรือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนนั้น จะต้อง

                                                   
  ๒๒๗สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
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ไม่กล่าวร้ายกัน ไม่ท าร้ายกัน ตระหนักและมีความเคารพต่อ ๕ กฎหมาย ระเบียบวินัย มีประมาณตน
ในสิ่งต่างๆ ท าสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นสถานที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่างๆ ให้กับเพ่ือนมนุษย์ผู้มา
ขอรับบริการ และหมั่นประกอบความเพียรในการสร้างจิตใจที่มุ่งบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อตน 
ผู้อ่ืน การงาน องค์กร ประชาชน การเกษตร การเศรษฐกิจ ท้องถิ่นของตน พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติ๒๒๘ 
 ถ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศีลหรือระเบียบวินัยเสมอกัน ร่วมกันฟังธรรมของ
พระพุทธเจ้าอยู่เป็นนิตย์ และพยายามช่วยกันก าจัดมลทินคือความตระหนี่ จะท าให้แผนงานที่ก าหนด
บนกฎหมายเดียวกันไว้นั้นด าเนินการเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนตามแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น พระ
พุทธองค์ตรัสไว้ว่า ๑) ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเคารพและเกรงใจในเพ่ือนมนุษย์หรือเพ่ือน
ร่วมงานด้วยทั้งเป็นที่ผู้เฒ่า ผู้มีวัยปลายกลางและผู้ใหม่ ๒) หมั่นฟังธรรมะอยู่บ่อยๆ และพิจารณา
ธรรมะเหล่านั้นเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน ๓) จักไม่ละสติที่เป็นไปใน
กายของตนและจักพิจารณากายคตาสติ๒๒๙ 
   สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ทรัพยากรทางด้านบุคลากร เพราะเมื่อบุคลากรเป็นคนมีศรัทธา
หรือมีความเชื่อม่ันต่อพระรัตนตรัย และเป็นผู้ประกอบไปความเป็นคนมีศีลมีธรรมมีระเบียบวินัยตาม
กฎหมายบ้านเมืองแล้ว หากไปสู่ท้องถิ่นใดๆ ก็จะมีคนเคารพจากท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อมีพ่ีน้องประชาชน
ให้ความเคารพ ก็จะมีการร่วมกันช่วยแก้ไขร่วมกัน ช่วยกันคิดช่วยพัฒนา ช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหา
ความทุกข์ความเดือดร้อนของกันและกัน และพ่ีน้องในชุมชนของตนๆ สามารถท าให้ท้องถิ่นของตน
หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้ ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนี้ พระพุทธองค์ตรัส
ไว้ว่า บุคคลไม่ควรประมาทในหน้าที่การงาน ในแผนพัฒนา ควรประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานให้
สุจริตธรรม เพราะการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างสุจริตธรรมจะน ามาความสุขมาให้ทุกคนในองค์กรทั้ง
ในชาตินี้และชาติหน้า ดังนั้น เหตุแห่งการบรรลุเปูาหมายทางด้านแผนงานหรือแผนพัฒนาสิ่งต่างๆ 
จะส าเร็จผลได้บุคคลทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่การงานตามนโยบายที่มอบหมายมา
นั้นให้สุจริตธรรมและจะต้องปฏิบัติให้เป็นปกติทุกวันจะส่งผลให้ได้รับความสุขอย่างทั่วถึงกัน๒๓๐ 
 แผนงาน หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะส าเร็จประโยชน์ได้ต้องอาศัยความพร้อมเพรียง
ของหมู่คณะ กล่าวคือ ผู้น าหรือผู้ว่า ผู้น าท้องถิ่น นายอ าเภอ ปลัด ผู้บริหาร นายก อบต. บุคลากร
ของรัฐ และ ลูกจ้าง หรือ พ่ีน้องในชุมชน จากการร่วมด้วยช่วยกันกับพ่ีน้องประชาชนในทุกภาคทุก
ส่วนจึงจะต้องร่วมส ารวจหาปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนร่วมกันและร่วมกันหาแนวทางมาแก้ไข

                                                   
  ๒๒๘สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๙สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๐สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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ปัญหาเหล่านั้น จึงจะก่อให้เกิดความผาสุกได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในการบริหารเชิงพุทธนั้นมีหลักการ
ปฏิบัติที่ทุกคนทุกฝุายจะต้องร่วมกันถือปฏิบัติธรรมคือศีล ๕ ร่วมกันจึงจะส่งเสริมส่งผลให้จิตใจที่
บริสุทธิ์สะอาดอันเป็นเหตุน ามาซึ่งความคิดเห็นที่เป็นไปเพ่ือการมุ่งสร้างแผนงานหรือแผนพัฒนา
ร่วมกัน เมื่อการประชุมร่วมกันอยู่เสมอๆ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาความวาดระแวงสงสัยวิตกกังวลใจซึ่ง
กันและกัน เมื่อความวาดระแวงสงสัยหายไปเพราะได้อาศัยการประชุมร่วมกัน ความเชื่อมั่นต่อกัน
และกันก็จะมีข้ึน เมื่อความเชื่อมั่นเกิดมีขึ้นทุกคนทุกฝุายมีปัญญามองปัญหาต่างๆ และแนวทางต่างๆ 
เพ่ือก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขร่วมกัน๒๓๑ 
  แผนงานที่เกิดมาจากความพร้อมเพรียงกันจากทุกฝุายร่วมกันคิดร่วมท าและท าเป็นทีม
ด้วยการประยุกต์หรือบูรณาการด้วยหลักกถาวัตถุ ๑๐ อันเป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท างานส าเร็จได้ตามเปูาหมาย และเป็นเหตุน าซึ่งความเจริญ ทั้งความมั่นคง ทั้งความก้าวหน้า มาสู่
ท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับกถาวัตถุ ๑๐ 
ประการ หมายถึง เรื่องที่ควรพูด เรื่องที่ควรน ามาสนทนากันในหมู่คณะหรือองค์กรผู้ร่วมปฏิบัติ
แผนงาน ได้แก่ ๑) อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย ถ้อยค าที่ชักชวนให้มีความปรารถนาน้อยไม่มีจิตใจ
คิดละโมบในการวางแผนงานที่ไม่ใช้เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ๒) สันตุฏฐิกถา เรื่อง
ความสันโดษ ถ้อยค าที่ชักน าให้มีความสันโดษ พอเพียง ไม่ชอบฟูุงเฟูอหรือปรนปรือ รู้ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดในทรัพย์ของราชการ ๓) ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด ถ้อยค าที่ชักน าให้มีความสงบสงบกายใจ 
๔) อสังสัคคกถา เรื่องความไม่คลุกคลี ถ้อยค าที่ชักน าให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ในระหว่างที่ต้องท างานตาม
ภาระที่เป็นของตน ไม่คลุกคลีกันจนท าให้งานเสียการเสียงานเสียหน้าที่ของตน ๕) วิริยารัมภ
กถา เรื่องการปรารภความเพียร ถ้อยค าที่ชักน าให้มุ่งมั่นท าความเพียรต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปูาหมายตามนโยบายนั้นๆ ๖) สีลกถา เรื่องศีล ถ้อยค าที่ชักน าให้ตั้งอยู่ในศีลเพ่ือปูองกันความ
เดือดร้อนกายและใจ ๗) สมาธิกถา เรื่องสมาธิ ถ้อยค าที่ชักน าให้ท าจิตตั้งมั่นในการบริหารการพัฒนา 
๘) ปัญญากถา เรื่องปัญญา ถ้อยค าที่ชักน าให้เกิดปัญญาความฉลาดรอบรู้ในการก าหนดแผนพัฒนา
ร่วมกัน ๙) วิมุตติกถา เรื่องวิมุตติ ถ้อยค าที่ชักน าให้ท าใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์  ๑๐) วิมุตติ
ญาณทัสสนกถา เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติ ถ้อยค าที่ชักน าให้สนใจในหน้าที่การงาน และเข้าใจ
เรื่องความรู้ ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อันเป็นปัญหาความเดือนร้อนของ
องค์กรปกส่วนท้องถิ่นและพ่ีน้องประชาชน เมื่อปฏิบัติตามหลักการนี้ ก็ยิ่งช่วยเพ่ิมพูนสมรรถนะของ
การปฏิบัติงานด้านแผนงานได้ดียิ่งขึ้น๒๓๒ 
 แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะบรรลุเปูาหมายได้ ก็ต้องอาศัยความ
เชื่อมั่นและสามัคคีของคนทุกภาคส่วนมาร่วมมือกัน มาร่วมกันคิดพินิจพิจารณาถึงความทุกข์ยากของ
                                                   
  ๒๓๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๒สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๕ 

พ่ีน้องประชาชน มาร่วมกันก าหนดแผนงาน มาร่วมกันก าหนดแผนพัฒนา มาร่วมกันวิเคราะห์หา
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนๆ ทั้งนี้ เมื่อทุกคนทุกฝุาย
ร่วมกันรักษาธรรมชาติของความจริงไว้ได้ ธรรมชาติอันนี้ก็จะรักษาทุกคนทุกฝุายและน าความสุขมา 
เมื่อทุกคนทุกฝุายร่วมกันปฏิบัติตามหลักการที่ก าหนดในการวางแผนกันก็จะไม่เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในท้องถิ่นของตน๒๓๓  
 ๒.๒  การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ  
 การใช้ความเพียรเพ่ือก าหนดขั้นตอนของแผนงาน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระดับหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์กรจะท าให้สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหัวหน้างานมีความเพียรพยายามที่จะให้บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
ย่อมก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และสั่งงานได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงรวมถึงการใส่ใจในสวัสดิภาพการ
ท างานของลูกน้องตามมาด้วย๒๓๔ 
  วิริยพละนี้จัดเป็นข้อธรรมอีกประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จในการวางแผนเพ่ือพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายตามแผนงานหรือ
แผนพัฒนานั้นๆ ในทางพระพุทธศาสนานี้ จะใช้หลักปธาน ๔ ประการ หรือหลักของความเพียร ๔ 
ประการในการก าหนดแผนงานแล้วดังนั้น ท่านยังมีข้อธรรมอ่ืนๆ อีก ส าหรับน ามาส่งเสริมแผนพัฒนา
นั้นๆ ให้ประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพยิ่งขึ้น คือ การก าหนดท าแผนพัฒนาใดด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วย
ใจ บุคคลผู้ร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนงานพึงพิจารณาตรวจดูให้ดีเสียก่อนว่าแผนงานหรือ
แผนพัฒนานั้น เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนซึ่งตน ผู้ อ่ืน งาน องค์กร ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติบ้านเมืองของตนรึไม่ เป็นแผนงานหรือแผนพัฒนาที่เป็นไปทางที่ดีหรือชั่ว อยู่บนสาย
กลางตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองหรือข้อกฎกติกาที่ได้ตกลงร่วมกัน
ก าหนดไว้รึไม่ เป็นแผนที่เป็นไปในทางที่จะท าให้ประโยชน์ของทุกคนให้เจริญหรือให้เสื่อม มีผลเป็น
ก าไรแห่งการกระท าถูกต้อง หรือมีผลเป็นก าไรแห่งการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือเปล่า ถ้าหากการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนานั้นเป็นไปในทางผิดศีล ผิด
ระเบียบวินัย ผิดกฎหมายบ้านเมือง หรือเป็นแผนงานหรือแผนพัฒนาที่ไม่ได้มาจากความเดือนร้อน
ของประชาชนในท้องถิ่น ก็ไม่ควรท าเป็นอันขาด เพราะมันจะน าความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ทุกคน 
ในองค์กรและทุกฝุายที่ร่วมงานด้วย ซึ่งยากที่จะประมาณการได้ ทั้งนี้ หลักการคือหลักปธาน ๔ 
ประการนั้น เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระพุทธองค์ ทรงน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาเชิง
                                                   
  ๒๓๓สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๔สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๖ 

พุทธในการบริหารองค์กรของพระพุทธองค์กร และทรงเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ทั้งหลายใน
การปกครองบ้านปกครองเมือง และด้านอ่ืนๆ อีก ตามสถานที่แว่นแคว้นต่างๆ ที่พระพุทธองค์เสด็จไป
เพ่ือช่วยเหลือสังคมด้วยหลักธรรมวินัย๒๓๕ 
 แผนงานนี้เป็นสิ่งจ าเป็นเป็นอย่างมาก การจะบริหารเพ่ือพัฒนาสิ่งใดๆ นั้น จะต้องมีการ
ก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาร่วมกัน จึงจะท าให้การท างานด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้นั้น 
กลไกส าคัญของการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนานั้น จะต้องมีบุคคลที่มีวิสัยทัศน์รู้โลกรู้ธรรมมา
เป็นผู้น าทางในการก าหนดทิศทางของแผนงานว่าจะท าอย่างไรเพ่ือไม่ให้แผนงานหรือแผนพัฒนา
เหล่านั้นเป็นไปเพื่อความถูกต้องเที่ยงธรรมกับทุกคนทุกฝุายทุกองค์กร ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนา
เชิงพุทธนั้น บุคคลควรที่จะได้ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาสิ่งต่างๆ ไว้ว่า บุคคลนั้น
ต้องเป็นบัณฑิตกล่าวคือคนดีมีความรู้และความประพฤติจึงจะท าประโยชน์ให้ส าเร็จได้แลและต้องเป็น
ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่าง และจะต้อง
เป็นบุคคลผู้รู้จักเว้นสิ่งที่ไม่ประโยชน์ รู้ยึดถือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาชนส่วนรวม ดังที่ท่านกล่าว
ไว้อีกว่า บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นบุคคลที่รู้จักการ
รักษากาย วาจา ใจ ของตนให้เรียบร้อย เฉกเช่นที่ท่านกล่าวไว้ว่า บัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ และ
จะต้องรู้คบหาบุคคลผู้เป็นกัลายาณมิตรทั้งทางโลกและทางธรรม อีกทั้งสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ 
การเป็นบุคคลที่รู้จักใฝุแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ อย่างต่อเนื่อง จึงจะท าสามารถท าให้แผนงาน
หรือแผนพัฒนาประสบผลส าเร็จและบรรลุตามเปูาหมาย นอกจากนี้นั้น อะไรเป็นเหตุแห่งความ
เคลือบแคลงสงสัยการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาพึงสอบถามท่านผู้รู้ทั้งทางตรงคือจากผู้หลัก
ผู้ใหญ่ที่ท ามีประสบการณ์การท างานมานานหรือที่เรียกกันว่าอาศัยผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญและ
ทางอ้อมคือความรู้ในสื่ออินเตอร์เน็ตจากช่องทางต่างๆ และต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานในสิ่งเหล่านั้นๆ 
หรือกล่าวอีกนัยว่า ต้องก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานอย่างต่อเนื่องที่ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดถึงมนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นทีมจะสามารถแบ่งเบาปัญหาและอุปสรรคอันหนักนั้นได้ และต้องเพียร
พยายามหมั่นสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ไว้เสมอๆ ดังนั้น ในทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น จะมี
สติระลึกรู้อยู่เสมอและไม่ละเลยไม่ทิ้งหลักการ เช่น สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามย
ปัญญา เพื่อใช้ในการยังกิจให้ประสบผลส าเร็จ๒๓๖ 
 การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีแต่มุ่งประโยชน์สุขแก่พ่ีน้อง
ประชาชนพึงเป็นผู้น าในการก าหนดแผนงาน เพราะบัณฑิตกล่าวคือจะมักโกรธ ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ กล่าวคือ อาการแห่งคนไม่มีเหตุผลหรืออาการที่มุ่งเห็นแต่
                                                   
  ๒๓๕สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.,รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๖สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 



๑๘๗ 

ประโยชน์ของตนเอง ไม่เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และไม่เพ็งโทษมองเห็นแต่ความผิดของ
บุคคลเหล่าอื่นหรือองค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า บัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษเป็นก าลัง 
เพียรการประชุมจัดท าแผนหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนร่วมกัน แผนงานที่พิจารณาโดยหลักปธาน 
เพ่ือบริหารงานร่วมกันของบุคคลจากกลุ่มต่างๆ นั้น การให้โอกาสหรือให้เกียรติซึ่งกันและกันในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง จัดว่าเป็นความยุติธรรมที่มีผลมากมีอานิสงส์เป็นอย่างมาก เพราะจะท า
ให้เห็นปัญหาความทุกข์ความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นของตนๆ ว่าปัญหาใด เร่งด่วน
และปัญหาใดไม่เร่งด่วน ปัจจุบันนี้จากสื่อต่างๆ และจากที่ประชาชนในท้องถิ่นออกมาแสดงให้เห็นนั้น 
นั่นก็คือ ปัญหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานของบุคคลผู้ไม่ค านึงถึงหลักการบริหารที่
ถูกต้อง ปฏิบัติตนไปในทางที่ผิด ที่ก าลังตกเป็นข่าวในเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดท าแผน
หรือโครงการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน และทุจริตต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน ปัญหานี้จัดว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนอย่างมากที่สุด เพราะมีผลกระทบทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้ อ่ืน ต่องาน ต่อองค์กร ต่อประชาชน ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคม ต่อสถานที่สิ่งแวดล้อม      
ในท้องถิ่นนั้น ตลอดถึงยังเป็นผลเสียต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของไทยเป็นอย่างมาก ฉะนั้น 
ปัญหาแรกที่จะต้องบริหารจัดการให้ดี นั่นก็คือ การจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีศีลธรรมประจ าใจ 
ในการบริหารการพัฒนาผลประโยชน์ต่างๆ ของพ่ีน้องประชาชน ท าให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์
อย่างแท้จริง โดยการจัดกิจกรรมอบรมเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้น า ผู้บริหาร บุคลากร    
ทั้งในองค์กรของตนและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้วย และประชาชนด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นทุกเดือน 
ตามหลักการบริหารการพัฒนาด้านความเพียรที่ถูกต้อง ทุกฝุายจะต้องร่วมกันพัฒนาจิตใจให้รู้จัก
ลดละเลิกทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ อันจะส่งผลให้การบริหารการพัฒนานั้นเป็นไปอย่างถูก
ธรรมถูกกฎหมาย และถูกต้องตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามอ านาจหน้าที่มีระบุใน 
พรบ.แผนและขั้นตอนของการบริหารการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล๒๓๗ 
 ทั้งนี้ พลังของการใช้ความเพียรเชิงพุทธเพ่ือเป็นเครื่องส่งเสริมองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้บริหารแผนงานให้ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความเพียรที่มีลักษณะไม่ย่อ
หย่อน มีสติระลึกรู้ตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ มีใจสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ 
เป็นความเพียรที่มุ่งอุทิศกายและใจขยันท างานเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน ขัดเกลา ความ
ก าจัดกิเลส ความเพียรก่อให้เกิดความน่าเลื่อมใส การท าแผนงานตามหลักสัมมัปธาน ๔ ประการ ตาม
พระพุทธด ารัสที่ว่า ดูกรท่านทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ย่อมยังฉันทะให้เกิด ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพ่ือไม่ให้อกุศล
ธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น ๑ ย่อมยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้ง

                                                   
  ๒๓๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๘ 

จิตมั่น เพ่ือ ละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว ๑ ย่อมยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภ ความเพียร 
ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพ่ือให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น ๑ ย่อมยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพ่ือความตั้งมั่น เพ่ือความไม่หลงลืม เพ่ือให้มียิ่งขึ้น เพ่ือความ
ไพบูลย์ เพ่ือเจริญ เพ่ือให้บริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ๑ ดูกรท่านทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔
ประการนี้แล๒๓๘ 
 ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนี้ ยังมีหลักแห่งความเพียรอีกประการหนึ่ง ซึ่งท่าน
เรียกว่า “ปธาน” หรือความเพียรที่ชอบธรรม (สัมมาวายามะ) มี ๔ อย่าง ซึ่งได้แก่ ๑. สังวรปธาน 
เพียรระวังแผนงานที่ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนหรือแผนงานที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมด้วย
อย่างแท้จริงที่ยังไม่เกิดจากการร่วมมือกัน มิให้เกิดขึ้นในระหว่างการจัดท าแผนงานหรือแผนพัฒนา 
๒. ปหานปธาน เพียรละแผนงานที่ผิดที่เคยเกิดขึ้นแล้ว จากการที่เคยจัดท าแผนงานหรือแผนพัฒนา 
ที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรืออ านาจที่ภาครัฐให้ไว้ ไม่ถูกต้องตามหลักการ
แห่งการจัดท าแผนร่วมกันและไม่ใช่ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนจริงๆ หากเป็นแต่เพียงแผนงาน
ที่ตนและพวกพ้องจัดท าข้ึนมาเพ่ือเอ้ืออ านวยผลประโยชน์ให้แก่ตน แก่พวกพ้อง แก่เครือญาติ หรือแก่
อ านาจอุปถัมภ์ทางการเมืองเท่านั้น ๓. ภาวนาปธาน เพียรสร้างแผนงานที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิด ให้
เกิดขึ้น ด้วยการจัดท าแผนงานที่เกิดขึ้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาแผนงานที่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้เสื่อมไป และให้มี
ความเพ่ิมพูนไพบูลย์ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการจัดท าแผนงานหรือแผนพัฒนาส าหรับขัดเกลากิเลส เช่น 
แผนพัฒนาทุก ๑ เดือน แผนพัฒนาทุก ๑ ปี และแผนพัฒนาต่อเนื่องทุกปี อันเป็นการสร้างความ
เจริญแบบยั่งยืนให้กับองค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกันในการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตน ดังนั้น ท่านผู้รู้จึงกล่าวไว้ว่าธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จัดว่าเป็นธรรมอันเป็นฝักฝุายแห่ง
ความตรัสรู้ แห่งความส าเร็จผล แห่งการบรรลุซึ่งประโยชน์ และแห่งการบรรลุซึ่งกิจทั้งปวง๒๓๙ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นไปเพ่ือการใช้ความเพียรที่ถูกต้อง และ
ไม่เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้านต่อหน้าที่การงานขององค์กร ต้องอาศัยความเพียรที่มีประชาชนมีส่วน
ร่วมด้วย ความเพียรที่ตั้งมั่น หมั่นประกอบบ่อยๆ ไม่ประมาท และใช้ความคิดให้ถูกวิธีตามหลัก
สัมมัปปธานหรือปธาน ๔ นั่นเอง ก็จะเป็นอีกวิธีที่จะท าให้แผนงานบรรลุเปูาหมายได้ ดังนั้น ท่านผู้รู้
ในสมัยก่อนเมื่อได้รู้หลักการอันส าคัญดังกล่าวแล้ว จึงออกเที่ยวแสวงหาสถานที่เพ่ือสร้างความเพียร
สร้างบารมีธรรมในสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นต่างๆ ตามหลักการพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ เมื่อบุคคลหรือ
องค์กรปฏิบัติหลักการเหล่านี้ ก็จะท าให้ประสบแต่ความสวัสดีมีชัยในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ดังที่

                                                   
  ๒๓๘สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๙สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา ความเพียร 
ความระวังตัว และการสละสิ่งทั้งปวง๒๔๐ 
 ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดประชุมท าแผนร่วมกัน ทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกัน  
ในการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ไม่ควรเกียจคร้านหนีงาน ไม่
ปล่อยปละละเลยการท าหน้าที่ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นที่ตนถือปฏิบัติงานอยู่นั้น พึง
ท าความเพียรด้วยการเข้าร่วมประชุมให้ได้และต่อเนื่องกันอย่างสม่ า เสมอ ควรรับรู้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ทุกเรื่องราวที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามายังองค์กรหรือหน่วยงาน หรือแม้แต่ในขณะที่
ก าลังการประชาคมอยู่ในสถานที่นั้นๆ หรือแม้แต่เสียงร้องทุกข์ข้างถนนหนทางนั้นด้วย เมื่อได้ใช้ความ
เพียรเป็นเครื่อส่งเสริมตนอย่างนี้ ได้ชื่อว่าสร้างความปลอดภัยให้ตนและผู้อ่ืน หน้าที่การงาน องค์กร 
ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง สมจริงดังพระพุทธด ารัส
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียร
เป็นความปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนีหรือค าสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายทั้งนี้ ยังมีธรรมะอีกประการหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝุาย ทุกองค์กร ทุก
หน่วยงาน สมปรารถนาทุกประการในการประกอบกิจหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ นั่นก็คือ ความอุตสาหะ
อภิบาลบ ารุงบิดามารดาและประพฤติกุศลสุจริตธรรม อย่าละได้ทิ้งข้อปฏิบัติอันนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้ 
ทุกองค์กรจะต้องสมัครสามัคคีกันในการจัดท าแผนพัฒนา เพราะหมู่คณะทีมงานยิ่งมีมากก็ยิ่งดี ฉันใด 
ต้นไม้ที่เกิดในปุา แม้จะใหญ่โตเป็นเจ้าปุาก็ตาม ถ้าตั้งอยู่โดดเดี่ยว ย่อมถูกแรงลมโค่นลงได้ ฉันนั้น๒๔๑ 
 ในระหว่างที่ก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนานั้นจะต้องใช้ความเพียรให้พอดีพองาม ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเปรียบเทียบความเพียรกับสายพิณแก่พระโสณะไว้ว่า “โสณะ ก็เช่นเดียวกัน 
ความเพียรที่ปรารภอย่างยิ่ง ย่อมเป็นไปเพ่ือความฟูุงซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไป
เพ่ือความเกียจคร้าน ฉะนั้น เธอจงตั้งความเพียรให้พอดี จงปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน จงถือเอานิมิต 
(นิมิต ในที่นี้ส าหรับใช้ในองค์กร หมายถึง หลักการวางแผน ลักษณะของการวางแผน แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หลักการส าคัญในการ
วางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท าแผนพัฒนา ๕ ปี การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรประจ าปี ดังนี้
เป็นต้น) ในความเสมอภาพกันนั้น กล่าวคือ หมั่นใช้ความเพียรทบทวนหลักการอยู่เสมอๆ” ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าหลักความเพียรมาบูรณาการในการก าหนดแผนงานจึงจะสามารถ
ส่งเสริมให้แผนงานนั้นประสบความส าเร็จได้ทั้งในด้านการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล๒๔๒ 

                                                   
  ๒๔๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔๑สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔๒สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๐ 

 ๒.๓  การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) ช่วยส่งเสริมการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านการบริหารแผนงานนั้น ย่อมส่งผลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะคนเราหากท าอะไรที่
ปราศจากสติแล้ว งานที่ท าย่อมเกิดปัญหาตามมามากมาย การมีสติพละมาช่วยในการรบริหารด้าน
แผนงาน จะท าให้การบริหารเกิดความคล่องตัว เกิดอุปสรรคขึ้นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที รวมถึงการวางกรอบที่ดีในการบริหารแผนงาน เพ่ือปูองกันการเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการ
ท างาน เมื่อมีสติพละงานก็จะบรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คล่องตัวขึ้น๒๔๓ 
 ค าว่า “สติพละ” นี้ แปลเป็นภาษาไทยว่า “พลังแห่งการระลึกรู้” เป็นข้อธรรมอีก
ประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นข้อธรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่บุคคลพึงใส่ใจ 
และพึงน าไปใช้ในการบริหารกิจทั้งปวง ในการบริหารงานบุคคลนั้น ท่านกล่าวไว้ว่า องค์กรจะต้อง 
สรรหาบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตตาหรือบุคคลที่มีความมีกัลยาณมิตรเป็นผู้คอยเตือนสติคือผู้แนะน าให้
ค าปรึกษาแต่สิ่งที่ดีๆ ที่ปรึกษา เพ่ือนที่คบหา และบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี มีสติรู้จักเลือกเสวนาบุคคล 
หรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญาที่มีความสามารถ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนชักจูง ชี้ช่องทาง 
เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ด าเนินก้าวหน้าไปด้วยดี ในการศึกษา
อบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ , สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี ให้มีโอกาสเข้า
มาท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องถิ่นของตน และเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในทางโลกและทางพระพุทธศาสนานั้น จึงจะช่วยให้การก าหนด
แผนงานหรือแผนพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดี ดังพระพุทธด ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวน า 
เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น”“ความมีกัลยาณมิตร เท่ากับ
เป็นพรหมจรรย์ การครองชีวิตประเสริฐทั้งหมด เพราะว่า ผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ 
จักท าให้มากซึ่งอารยอัษฎางคิกมรรค”“อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา     
ก็พ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดาก็พ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดาก็พ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสเป็นธรรมดา  ก็พ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ           
อุปายาส”“เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอ่ืนแม้สักอย่างเดียวที่มีประโยชน์มากส าหรับภิกษุ      
ผู้เป็นเสขะเหมือนความมีกัลยาณมิตร, ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร ย่อมก าจัดอกุศลได้ และย่อมยังกุศล      
ให้เกิดขึ้น”“ความมีกัลยาณมิตร ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่, เพ่ือความด ารงมั่นไม่เสื่อมสูญ    

                                                   
  ๒๔๓สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
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ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม” ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลจึงจ าเป็นต้องคัดสรรบุคคลมีความรู้ความ
ประพฤติอันดีมีความรู้ทั้งทางโลกและธรรมมาเป็นกัลยาณมิตร มาเป็นผู้มีส่วนรวมในการก าหนด
แผนงานหรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องถิ่นของตน 
เพราะกัลยาณมิตรจัดว่าเป็นบุคคลที่รู้จักท าหน้าที่ในการก าหนดแผนงานให้เป็นไปเพ่ือความเจริญ 
และจะเป็นผู้บริหารงานบนพ้ืนฐานแห่งหนทางอันประเสริฐตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ และ
บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจักเป็นผู้น าแสงสว่างทางปัญญาที่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรมาให้
ทุกคนทั้งในองค์กรของตนและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนร่วมกันในการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนา
นั้นให้บรรลุเปูาหมายได้๒๔๔ 
 กัลยาณมิตรนี้ จัดว่า เป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่ทุกองค์กรจะต้องแสวงหา
มาไว้ในองค์กรของตน เพราะกัลยามิตรจะเป็นผู้น าประโยชน์สุขในทุกๆ ด้าน มาให้แก่หมู่คณะท างาน
ในองค์กรได้เป็นอย่างดี บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะใช้โยนิมนสิการในการก าหนดแผนงาน (การ
พิจารณาอันแยบคาย) มาเป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาตน คน งาน องค์กร ประช าชน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง  
ก้าวหน้าที่ม่ันคงยั่งยืน ซึ่งบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรนี้จะคอยให้หลักโยนิโสมนสิการ คือ การใช้ความคิด
อย่างถูกวิธี คือ การกระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า 
สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกวิเคราะห์แผนงานด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบาย
วิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เพ่ือก าหนด
แผนงานหรือแผนพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงของ พ่ีน้องประชาชน    
ในพ้ืนที่หรือในท้องถิ่นของตน ดังพระพุทธด ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวง
อาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ก็
เป็นตัวน า เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดข้ึนของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น” “เราย่อมไม่เล็งเห็น
องค์ประกอบภายในอ่ืนแม้สักอย่างเดียวที่มีประโยชน์มากส าหรับภิกษุผู้เป็นเสขะเหมือนโยนิโส
มนสิการ ภิกษุผู้มีโยนิโสมนสิการย่อมท าแผนงานได้ดี ย่อมก าจัดอกุศลได้ และย่อมยังกุศลให้เกิดขึ้น” 
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืน แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็
เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”“เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้สักข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้
ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกขจัดเสียได้ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”“โยนิโส
มนสิการ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่, เพ่ือความด ารงมั่นไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม” 
ทั้งนี้ กัลยาณมิตรเชิงพุทธจะเป็นชี้แนะให้เห็นถึงการใช้สติอย่างมีเหตุมีผลในการบริหารแผนงาน 
ในทางพระพุทธศาสนามีการถึงสติไว้ดังนี้ว่า สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก สติเป็นสิ่งจ าปรารถนา 

                                                   
  ๒๔๔สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.,รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๒ 

ในที่ท้ังปวง คนผู้มีสติชื่อว่ามีความเจริญทุกเมื่อ สติเป็นธรรมส่งเสริมให้บรรลุงานเมื่อองค์กรมีบุคคลผู้
เป็นกัลยาณมิตรและมีกัลยาณมิตรเป็นผู้แนะน าการน าหลักโยนิโสมนสิการมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
อย่างมีสติอย่างมีหลักการ ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการก าหนดวางแผนหรือแผนพัฒนา
นั้นให้มีพลังด าเนินการไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย๒๔๕ 
 สติ คือ เมื่อก่อนจะท าจะพูดจะคิดหรือก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนา ก็มีความนึกได้อยู่
เสมอว่า เมื่อท าหรือพูดหรือคิดไปแล้ว จะมีผลเป็นเช่นไร จะดีหรือไม่ดี มีประโยชน์หรือไม่มี ถ้าคนมี
สติระลึกได้อยู่เช่นนี้แล้ว จะท าจะพูดจะคิด ก็ไม่ผิดพลาด ส่วน สัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัวในขณะเวลา
ก าลังท าหรือพูดหรือคิดเป็นเครื่องสนับสนุนสติให้ส าเร็จตามความต้องการ ทั้งนี้ สติและสัมปชัญญะนี้ 
ที่ชื่อว่า “ธรรมมีอุปการะมาก” ต่อแผนงาน การมีสติและสัมปชัญญะเพ่ือจัดท าแผน แผนงานหรือ
แผนพัฒนาหรือกิจการอย่างอ่ืนก็ส าเร็จได้โดยง่ายเพราะมีสติและสัมปชัญญะคอยควบคุม
ประคับประคองไว้ เหมือนหางเสือเรือท่ีคอยบังคับเรือให้แล่นไปตามทาง ฉะนั้น๒๔๖ 
  มีความส ารวมระวังด้วยสติในการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน ได้แก่ การส ารวมด้วย
อินทรีย์ มีจักษุ เป็นต้น มีสติระลึกรู้เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังมิให้อกุศลธรรมหรือความคิดชั่วร้าย
หรือความคิดที่เป็นไปในทางทุจริตเกิดขึ้นครอบง าได้ หรือคอยระวังก่อนที่จะท า พูด คิด และขณะท า 
ในการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนา เป็นต้น ไม่พึงละสติที่พิจารณาไปในการก าหนดแผนงาน มีสติ
ระลึกรู้อยู่เสมอๆ มีสติรู้ตัวทุกขณะ มีสติต่อการปฏิบัติตามแผนงาน มีสติต่อประเมินแผนงานที่ก าลัง
ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง๒๔๗ 
  สติ ความระลึกได้, นึกได้, ความไม่เผลอ, การคุมสติไว้กับแผนงานหรือแผนพัฒนาที่ท า
หรือกิจการต่างๆ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง, จ าการที่ท าและค าที่พูดแล้วแม้นานได้ ทั้งนี้ สติที่ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ คือ ๑. 
สติ ความระลึกได้ ๒. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว และ พละหรือก าลัง ๑. พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นก าลัง 
ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรค แก่คน แก่งาน แก่องค์กร แก่การบริหารกิจการต่างๆ จัดอยู่ใน
จ าพวกโพธิปักขิยธรรม มี ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ; และพลังแห่งการมีสติตามหลัก
อินทรีย์ ๕, โพธิปักขิยธรรม ๒. พละ ๔ คือ ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินแผนงานด้วยความมั่นใจ ไม่
ต้องหวาดหวั่นกลัวภัยต่างๆ ได้แก่ ๑. ปัญญาพละ ก าลังปัญญา ๒. วิริยพละ ก าลังความเพียร ๓. 
อนวัชชพละ ก าลังคือการกระท าที่ไม่มีโทษ (ก าลังความสุจริตและการกระท าแต่กิจกรรมที่ดีงาม) ๔. 
สังคหพละ ก าลังการสงเคราะห์ คือ ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี ท าตนให้เป็นประโยชน์แก่
สังคม ๓. พละ ๕ หรือ ขัตติยพละ ๕ ได้แก่ ก าลังของพระมหากษัตริย์หรือก าลังที่ท าให้มีความพร้อม

                                                   
  ๒๔๕สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๒๔๖สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔๗สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B9%95
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


๑๙๓ 

ส าหรับความเป็นกษัตริย์ ๕ ประการ ดังแสดงในคัมภีร์ชาดก คือ ๑. พาหาพละ หรือ กายพละ ก าลัง
แขนหรือก าลังกาย คือแข็งแรงสุขภาพดี สามารถในการใช้แขนใช้มือใช้อาวุธ มีอุปกรณ์พรั่งพร้อม  ๒. 
โภคพละ ก าลังโภคสมบัติ ๓. อมัจจพละ ก าลังข้าราชการที่ปรึกษาและผู้บริหารที่สามารถ ๔. อภิชัจจ
พละ ก าลังความมีชาติสูง ต้องด้วยความนิยมเชิดชูของมหาชนและได้รับการศึกษาอบรมมาดี ๕. 
ปัญญาพละ ก าลังปัญญา ซึ่งเป็นข้อส าคัญที่สุด ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริม
การใช้สติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ก็ชื่อได้ว่าเป็นยังหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติมาสู่
องค์กร ชื่อว่ายังความส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมายมาสู่องค์กร อีกทั้งยังได้ชื่อว่าได้ท าสิ่งอันเป็นที่พ่ึงที่
สูงสุดให้กับองค์กร หรือชื่อว่าได้สร้างสติอันเป็นคุณธรรมประจ าองค์กร อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นความ
มั่นคงขององค์กรต่อสายตาประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย และยังได้ชื่อว่ามีธรรมที่เป็นองค์แห่งการ
ตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ ของผู้ส าเร็จ ของความส าเร็จ ของผู้บรรลุ ของความบรรลุ อันเป็นแนวทาง
แห่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ และยังได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามพระสัทธรรม กล่าวคือ ธรรมที่ดี, ธรรมที่
แท้จริง, และสตินี้ จัดว่า เป็นคุณธรรมของคนดีหรือของสัตบุรุษ๒๔๘ 
 สติมีลักษณะ ๒ ประการ คือ อปิลาปนลักขณะสติ ๑ อุปคัณหณลักขณาสติ ๑ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ อปิลาปนลักขณาสติ นั้น คือ อารมณ์ให้ระลึกไปในธรรมทั้งหลาย คือ เตือนว่า สิ่งนั้น
ดี สิ่งนั้นชั่ว สิ่งนี้เป็นประโยชน์ สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ สิ่งนี้เป็นโทษ สิ่งนี้เป็นคุณ สิ่งนี้ขาว สิ่งนี้ด า หรือ  
สิ่งนี้ควรจัดท าเป็นแผนงานเพ่ือพัฒนา สิ่งนี้ไม่จัดท าเป็นแผนงานเพ่ือพัฒนา สิ่งนี้เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน สิ่งนี้ไม่ใช่ความเดือดร้อนของประชาชน เตือนอารมณ์ให้ระลึกในธรรมทั้งหลายนี้ว่า 
ธรรมสิ่งนี้เป็นสติปัฏฐาน ๔ (ท่ีตั้งแห่งการฝึกสติ) ธรรมสิ่งนี้เป็นสัมมัปปธาน ๔ (ความเพียรที่ตั้งไว้โดย
ชอบธรรม) ธรรมสิ่งนี้เป็นอิทธิบาท ๔ (บทแห่งความส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมาย) ธรรมสิ่งนี้เป็นอินทรีย์ 
๕ (เครื่องส่งเสริมการบริหารกิจ) ธรรมสิ่งนี้เป็นพละ ๕ (พลังที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุเปูาหมาย) ธรรมสิ่ง
นี้โพชฌงค์ ๗ (ส่งที่ท าให้บรรลุเปูาหมาย) ธรรมสิ่งนี้เป็นอัฏฐังคิกมรรค ๘ ประการ (หนทางหรือ
แนวทางอันประเสริฐ มี ๘ แนวทาง) ธรรมสิ่งนี้เป็นสมถกรรมฐาน (ที่ตั้งแห่งความสงบสุข) ธรรมสิ่งนี้
เป็นวิปัสสนากรรมฐาน (ท่ีตั้งแห่งความรู้แจ้งเห็นจริง) ธรรมสิ่งนี้เป็นฌาน (ธรรมชาติแห่งความจดจ่อ) 
เป็นสมาบัติ (การเข้าถึง) เป็นวิชชา (ความรู้) เป็นวิมุตติ (ความหลุดพ้นหรือก้าวพ้นหรือล่วงพ้น) เป็น
กองจิต (จิตใจ) กองเจตสิก (สิ่งที่เจือปนกับจิตใจ) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าอปิลาปน
ลักขณาสติเตือนอารมณ์ให้ระลึกถึงธรรมดังกล่าวนี้ ก็จะไม่ส้องเสพซึ่งธรรมอันมิควรจะส้องเสพ แต่จะ
ส้องเสพซ่ึงธรรมควรจะส้องเสพเท่านั้นดังนี้นี้ชื่อว่า “อปิลาปนลักขณาสติ” ส่วน อุปคัณหณลักขณาสติ 
นั้น เมื่อจะบังเกิดในสันดานนี้ ก็ชักชวนให้เกิดการถือเอาซึ่งคติในธรรมอันดี บุคคลก็ดี หรือ องค์กรก็ดี 
เมื่ออุปตัณหณลักขณาสตินี้ไดบ้ังเกิดขึ้นหรือมีขึ้นในสันดานหรือในจิตใจของตนหรือหลักปฏิบัติประจ า
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๑๙๔ 

องค์กร ย่อมพิจารณาเห็นว่า ธรรมสิ่งนี้มีอุปการธรรม สิ่งนี้หาอุปการธรรมมิได้ ก็จะน าเสียซึ่งธรรมอัน
มิได้เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่ธรรมอันเป็นประโยชน์ น าออกเสียซึ่งธรรมอันมิได้เป็นอุปการ ถือเอาแต่
ธรรมอันเป็นอุปการเท่านั้น ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักสติอันเป็นอุปคัณหณ
ลักขณาสติมาเป็นเครื่องส่งเสริมการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน จึงควร เว้นเสียซึ่งสิ่งหรือ
แผนงานอันเป็นโทษ ถือเอาเฉพาะซึ่งแผนงานอันเป็นประโยชน์เป็นคุณเท่านั้น นี้ชื่อว่ามีสติเป็น
อุปคัณหณลักขณาสติ ดังนั้น สมเด็จพระบรมนายกโลกนาถศาสดาจารย์เจ้าจึงประทานพระสัทธรรม
เทศนาไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตนี้ย่อมกล่าวสรรเสริญว่า ก็สตินี้แล เป็นเครื่องส่งเสริมกิจ
ทั้งปวงให้ส าเร็จประโยชน์และน าออกเสียซึ่งโทษทั้งหลาย กล่าวคือ ปัญหาและอุปสรรคนั่นเอง๒๔๙ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์กรแห่งการสร้างสติสัมปชัญญะที่มั่นคง ตั้งมั่น 
ไม่หลงลืม ไม่เผลอสติ ทั้งนี้ สิ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งมีการมีสติที่ดี
เยี่ยมได้นั้น จะต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสติด้วยการฝึกสติตามหลักอานาปานสติ 
กล่าวคือ ตามหลักแห่งการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออก หรือตามหลักสติปัฏฐานสี่ ทั้งนี้ สติพละ
นี้ยังเป็นธรรมช่วยส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสติระลึกรู้ในสิ่งที่ควรท าและไม่
ควร รู้ว่าควรเป็นแผนงานหรือไม่ควรเป็นแผนงาน สติเป็นเครื่องช่วยระลึกถึงหลักธรรมอันเป็นแนว
ทางการบริหารการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จหรือบรรลุผลแห่งแผนงาน ทั้งนี้ สติยังเป็นหลักธรรมอัน
ส าคัญที่จะท าให้ทุกคนในองค์กรรู้ว่าสิ่งควรท าหรือไม่ควรท า ดังมีค าบาลีที่ท่านกล่าวไว้ว่า เพราะมีสติ
เป็นธรรมปรากฏ กล่าวคือมีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ ฉันทะ (ความพอใจ) ย่อมเกิด บุคคลมีฉันทะ(ความ
พอใจ) เกิดแล้ว ย่อมอุตสาหะต่อการก าหนดแผนงานหรือย่อมเกิดความเพียรพยายามที่จะท าแผนงาน
หรือแผนพัฒนานั้นให้ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ ความพอใจต่อหลักอิทธิบาท กล่าวคือ ธรรมเป็นเครื่อง
บรรลุความส าเร็จ ก็ประสงค์เอากัตตุกัมยตาฉันทะนี่เอง ฉันทะในธรรมเช่นนี้จัดเป็นข้างดี เพราะศัพท์
ว่าฉันทะเป็นแต่ค ากลางเช่นนี้ เมื่อจะกล่าวแต่ล าพัง เพ่ือจะให้เข้าใจความ จึงต้องประกอบเข้ากับศัพท์
อ่ืน เช่น กามฉันทะ อกุศลฉันทะ กุศลฉันทะ กัตตุกัมยตาฉันทะ ด้วยประการฉะนี้. กัตตุกัมยตาฉันทะ 
ความพอใจคือความเป็นผู้ใคร่จะท านั้นเป็นคุณพยุงความเพียรมิไห้ถอยต่อการก าหนดแผนงานหรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พระโบราณาจารย์ผู้รจนาชาดกปกรณ์กล่าวเรื่องพระมหาชนกตกอยู่ในมหาสมุทร 
พยายามว่ายเพ่ือจะเข้าถึงฝั่ง นางมณีเมขลามาช่วยให้รอดดังนี้นั้น ก็เพ่ือจะแสดงโดยบุคคลาธิษฐาน 
ซึ่งคุณคือกัตตุกัมยตาฉันทะและวิริยะ คือ ความเพียรอย่างกล้าหาญ ว่าเป็นเครื่องรอดจากอันตราย
ของตน ของบุคคล ของงาน ขององค์กร ของเศรษฐกิจ ของสังคม ของสิ่งแวดล้อม และของ
ประเทศชาติบ้านเมือง หากว่าพระมหาชนกจะหาฉันทะมิได้ ไหนเลยจะมีความเพียรว่าอยู่ใน
มหาสมุทรอันอ้างว้าง กว่านางมณีเมขลาจะมาช่วย  บุคคลผู้มคีวามหวัง ก็ยังจะพากเพียรอยู่ก่อน ฝุาย

                                                   
  ๒๔๙สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๕ 

บุคคลผู้สิ้นหวังแล้วแต่ไม่ทอดเพียรเสีย ก็เพราะกัตตุกัมยตาฉันทะนี้เอง เมื่อท าไป แม้หากจะไม่ส าเร็จ
ก็ยังจะได้อัสสาทะคือความสบายใจว่า ได้ท าสมควร ตนเองย่อมติตนเองไม่ได้ ทั้งวิญญูชน ก็ย่อม
สรรเสริญ การที่ท าเว้นจากครหาอันเป็นสหธรรมของตนและผู้อ่ืน ย่อมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความร้อนใจใน
ภายหลัง ฝุายบุคคลผู้สิ้นหวังแล้วทอดเพียรเสียย่อมไม่พ้นจากครหาไปได้ ผู้อ่ืนจะติก็ท าเนา ตนติ
ตนเองได้นั่นแลเป็นส าคัญ ข้อนั้นย่อมให้เกิดวิปฏิสารเมื่อปลายมือ แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้
ประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า ดูก่อนภิกษุ ท่านจงวิดเรืออันนี้ เรือที่ท่านวิดแล้วจักพลันถึง ข้อซึ่ง
พระองค์ตรัสดังนี้ ก็เพ่ือจะยังกัตตุกัมยตาฉันทะให้เกิดแต่ภิกษุผู้รับเทศนา ควรเป็นอุทาหรณ์ส าหรับ
พุทธศาสนิกชนทั้งปวง ผู้ประกอบกิจอันเป็นไปเพ่ือความดีความงามแก่ตนและผู้อ่ืน เรือในที่นี้เป็นแต่
ค าเปรียบ เรือเป็นที่ตั้งอาศัยในการไปโดยชลมารค หรือข้ามฟากไปฝั่งโน้น ถ้าเรือรั่วน้ าเข้าได้ การไปก็
ไม่สะดวกพาให้ช้า หรือน่าจะอับปางลงก็ได้ ถ้าคนในเรือหมั่นวิดคิดอุบายแก้อย่าให้รั่วได้ ก็จะรอดจาก
อันตราย เป็นของเบาแล่นไปถึงเร็ว อัตภาพ การงานถิ่นฐานหรือท้องถิ่นของตน ตลอดถึงบ้านเมือง ก็
เหมือนกัน ย่อมเป็นที่ตั้งอาศัย ในอันท่องเที่ยวอยู่ ณ ภพนั้น ๆ ถ้าไม่มั่นคงและเสียหายลงในทางใด
ทางหนึ่งก็จะชักช้าไม่สามารถที่จะลุถึงความเจริญทีเดียว ถ้าเจ้าของเอาเป็นธุระ ระวังความเสียหาย
อย่าให้เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็แสวงหาอุบายระงับเสีย ทั้งประกอบวิธีทะนุบ ารุงเข้าช่วยและประคองไว้ 
ไม่ให้ถอยหลัง ก็จะพลันถึงความเจริญไม่ตกต่ าในภพนั้นๆ๒๕๐ 
 สติยังเป็นส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้ผู้น าหรือผู้บริหารทุกระดับชั้นและบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ระลึกรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในท้องถิ่นของตนและท้องถิ่นอ่ืนๆ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน หรือ แผนพัฒนา ให้มีเท่าทันต่อ
สถานการณ์เหล่านั้น๒๕๑  
 ๒.๔  การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหาร การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 ท าให้งานบรรลุเปูาหมายได้รวดเร็วขึ้น แผนงานที่วางไว้ก็จะส าเร็จผลตามที่ได้วางไว้ 
เพราะการมีสติสมาธิจดจ่อต่อแผนงาน ก็จะเกิดปัญญาและมีความรอบคอบในการท างาน ก ากับดูแล
และบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น๒๕๒ 
   ก าลังแห่งความมุ่งมั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนในทุกองค์กรจะต้องมีอย่างสม่ าเสมอและเป็น
สิ่งที่จะต้องถือปฏิบัติทั้งในการประชุมงานหรือการติดตามงานด้านแผนงานนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ทุกคน

                                                   
  ๒๕๐สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๕๑สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๕๒สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๖ 

ทุกภาคฝุายจะต้องร่วมกันสร้างความกระตือรือร้นอันเป็นการแสดงพลังในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างสมัครสมานสามัคคีเป็นหลักการส าคัญในการส่งเสริมแผนงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์๒๕๓ 
  การท างานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างดีเยี่ยมนั้น คือ องค์กรจะต้องมีความตระหนัก
ร่วมกันว่าทุกสิ่งที่เราจะร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาตามแผนงานหรือแผนพัฒนานั้น คือ การท าให้
เพ่ือนมนุษย์ของเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขที่ดีขึ้นทั้งทางกายและจิตใจ 
ด้วยแผนงานที่เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นความต้องการของประชาชน๒๕๔ 
  การมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการท าแผนงาน ในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าสมาธิหรือ
ความตั้งใจนี้เป็นสิ่งที่มีพลังเป็นอย่างมาก และสามารถส่งเสริมให้การบริหารหรือการพัฒนาสิ่งต่างๆ 
นั้น ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
น ามาเติมเต็มให้กับองค์กรเพื่อส่งเสริมทั้งการบริหารทั้งการพัฒนาให้เป็นแผนงานต่างๆ๒๕๕ 
  สมาธิจะเป็นตัวท าให้แผนงานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกนั่นก็คือ
องค์กรจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากทั้งปวง เพราะความอดทนท่านจัดว่าเป็นยอด
หรือเป็นประธานแห่งคุณคือศีลและสมาธิ การท าความดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ย่อมเจริญขึ้น
ได้ เพราะอาศัยข้อธรรมคือความอดทนนี้ด้วย อันเป็นผลส่งให้มีความมุ่งมั่นต่อการบริหารการพัฒนา
ด้านแผนงานหรือแผนพัฒนาประสบผลส าเร็จและบรรลุตามเปูาหมายได้ ฉะนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมหลักสมาธิพละนี้ให้มาให้มีขึ้นในองค์กรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น ท่านจึง
กล่าวไว้ว่า สมาธิเป็นปทัฏฐานแห่งการบรรลุแผนงานหรือแผนพัฒนาทั้งหลายที่องค์กรจัดท าขึ้น 
แผนงานที่บรรลุเปูาหมายเพียงน้อยเพราะใช้สมาธิในการท างานแบบเฉียดๆ ยังไม่ได้มุ่งมั่นเต็มที่ ส่วน
แผนงานที่บรรลุเปูาหมายงานได้มากเพราะใช้สมาธิในการท างานอย่างสุขุมและมุ่งมั่น๒๕๖ 
 ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ ด้าน แผนงาน นั้น ไม่ให้มีมานะความถือตัวถือตนว่าตน
สูงกว่าผู้อ่ืน เช่น มีต าแหน่งสูงลูกน้อง หรือสูงกว่าหน่วยงานอื่นๆ หรือแม้แต่คิดว่าตนสูงกว่าประชาชน
ในท้องถิ่นของตน ไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน คิดเอาแต่ได้ฝุายเดียว หรือคิดว่าตนจะสูญเสีย
ผลประโยชน์จากแผนงานหรือแผนพัฒนาที่ตนก าหนดขึ้นมาเองโดยไม่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ 
หรือแม้จากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงมือต้องปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริง
อย่างมุ่งหมั่นตั้งใจเพราะมองเห็นความทุกข์ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นหลัก  เพราะฉะนั้น 
สมาธิพละนี้ องค์กรจะต้องน ามาส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรน ามาใช้อย่างเสมอภาคกัน ร่วมกันปฏิบัติ

                                                   
  ๒๕๓สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๕๔สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๒๕๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๕๖สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๗ 

ให้ผลอย่างต่อเนื่อง และทุกคนในองค์กรจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นสัมมาสมาธิ กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความมุ่งมั่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วน เมื่อทุกภาคส่วนถือปฏิบัติร่วมกันตามหลักสมาธิ
พละหรือตามหลักสัมมาสมาธินี้ ก็จะส่งผลให้บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งใจไว้ และไม่ออกนอกเส้นทาง
แห่งความถูกต้องและบริสุทธิ์สะอาดต่อการบริหารการพัฒนาแผนงานหรือต่อการปฏิบัติงาน       
เพ่ือประโยชน์สุขทุกๆ คน๒๕๗ 
 สมาธิพละจะเกื้อหนุนการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางที่ตั้งมั่นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
ต่อแผนงานหรือแผนพัฒนา ถ้าหากภาครัฐได้มีการก าหนดน าเอาสมาธิพละ (พลังแห่งสมาธิหรือพลัง
แห่งความมุ่งมั่นหรือตั้งใจอย่างถูกต้อง) ซึ่งเป็นหลักการอันส าคัญอีกประการหนึ่งของหลักพละ ๕ 
ประการ มาใช้ในการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อันว่าด้วยวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และก าหนดเป็นนโยบายที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร
ประเทศควรจัดท าเป็นนโยบายที่เร่งด่วนและนโยบายทั่วไป และควรเชื่อมโยงให้เป็นนโยบายที่
กระทรวง กรม ควรถือปฏิบัติและควรก าหนดเป็นนโยบายกระจายไปสู่สาขาตามภารกิจหน่วยงาน อีก
ทั้งควรถูกก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการหรือยุทธศาสตร์บูรณาการทุก
ภาคส่วนในจังหวัดเชื่อมโยงลงไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการในมิติเชิงพ้ืนที่นั้นด้วย 
ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเช่นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงไปแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนส่วน
ท้องถิ่น เช่น การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การท างบประมาณ เป็นต้น ลงไว้ในแผนงาน
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างจริงจัง  และควรจะต้องมีการตราลงไว้
กฎหมายรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นการประกาศใช้หลักพุทธธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารการ
พัฒนาเชิงพุทธขององค์กรตั้งแต่ระดับสูงลงมาสู่ระดับล่าง ก็ยิ่งจะช่วยส่งเสริมส่งผลดีเลิศให้แก่
ประเทศโดยส่วนร่วม อันเป็นกระจายอ านาจการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรมสู่ภาค   
สู่จังหวัด สู่อ าเภอ สู่ต าบล สู่หมู่บ้าน สิ่งดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องช่วยปูองกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
ภาครัฐและภาคเอกชนจากการบริหารอันไม่ถูกต้องชอบธรรมอันจะส่งผลเสียให้เกิดขึ้นแก่องค์กรและ
บุคลากรในองค์กรตลอดถึงบุคคลทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในทางพระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงการบริหาร
การพัฒนาในด้านการบริหารองค์กรตามหัวข้อธรรมอันว่าด้วยสมาธิพละหรือสมาธินี้ไว้อย่างมาก      
มีตัวอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยหัวข้อคือ จิต ตามพระบาลี ว่า สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺ
โญ จิตฺต  ปญฺญฺจ ภาวย  ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า นรชนครั้นตั้งตนอยู่ในศีลหรือระเบียบวินัย หรือ
กฎหมายแล้ว เป็นคนฉลาด มีความเพียร มีปัญญาบริหารตน ตั้งอยู่ในศีลแล้ว อบรมจิตและปัญญา
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ตั้งอยู่ นั้นพึงบริหารองค์กรได้แล" กล่าวคือ ตามนัยแห่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้น ท่านกล่าวไว้ว่า บุคคล
จะต้องรู้ว่า ที่ได้ชื่อว่า สมาธิ นี้ ได้แก่ เพราะความมีอารมณ์เป็นอันเดียวแห่งจิตที่เป็นกุศลต่อสิ่งที่ตน
บริหารอยู่หรือพัฒนาอยู่ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะว่า ตั้งมั่น มุ่งมั่น ด ารงอยู่ อธิบายว่า การ
ตั้งอยู่สม่ าเสมอด้วย ถูกทางด้วย แห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายในอารมณ์ อันเดียวนั้น สมาธิ โดย
ลักษณะคือมีความลักษณะไม่ซัดส่าย สมาธิก็มีเพียงอย่างเดียว ( แต่ ) เป็น ๒ โดยบังคับแห่งอุปจาร
สมาธิและอัปปนาสมาธิ เช่นเดียวกัน โดยบังคับแห่งโลกิยสมาธิและโลกุตตร สมาธิ เป็นต้น การ
บริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น ในเวลาท างานจะต้องตัดเครื่องกังวลออกไป สมาธิจะต้องประกอบไป
ด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ถ้าใช้ความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นไปในทางเสื่อมเสีย ท่านเรียกว่า (หา
นภาคิยธรรม) คือ เป็นความเศร้าหมองเพราะท าให้เกิดความหายนะต่อตน ต่อผู้อ่ืน ต่อองค์กร ต่อ
เศรษฐกิจ ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสายของสังคมโลก ถ้าใช้ความตั้งใจหรือ
ความมุ่งมั่นไปในทางที่ส่งเสริม ท่านเรียกว่า “เป็นความผ่องแผ้ว” (วิเสสภาคิยธรรม) และในการ
บริหารการพัฒนาเชิงพุทธตามหลักสมาธินี้ เมื่อกังวลของผู้ร่วมกันบริหารมีอยู่ พึงตัดความกังวลเล็กๆ 
น้อยๆ เสียให้หมด๒๕๘ 
 ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น มีเรื่องที่เกี่ยวกับสมาธินี้ที่ท่านพระเจ้ามิลินทะกับ
พระนาคเสนเถระได้สนทนากันไว้ดังนี้ คือ พระเจ้ามิลินท ์ถามว่า“ข้าแต่พระนาคเสน สมาธิ มีลักษณะ
อย่างไร?” พระนาคเสน ตอบว่า “มหาราชะ สมาธิมีการเป็นหัวหน้าเป็นลักษณะ กุศลธรรมทั้งหลาย 
(ความดีทั้งหลาย) มีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิ ขอถวายพระ
พร” พระเจ้ามิลินท์ ตรัสว่า “ขอนิมนต์อุปมา พระผู้เป็นเจ้า” พระนาคเสน อุปมาไว้ว่า อุปมาเหมือน
กลอนแห่งเรือนยอด “ขอถวายพระพร เช่นเดียวกับกลอนแห่งเรือนยอดทั้งหลายย่อมไปรวมอยู่ที่ยอด 
น้อมไปที่ยอด โน้มไปที่ยอด เงื้อมไปที่ยอด ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย ก็มีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปใน
สมาธิ โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิ ฉันนั้น” และอุปมาเหมือนพระราชา “มหาราชะ เวลา
พระราชาเสด็จออกสงคราม พร้อมด้วยจตุรงคเสนานั้น เสนาทั้งหลาย เสนาบดีทั้งหลาย ช้าง ม้า รถ 
พลเดินเท้าทั้งหลาย ก็มีพระราชาเป็นหัวหน้า น้อมไปในพระราชา โน้มไปในพระราชา เงื้อมไปใน
พระราชา ห้อมล้อมพระราชา ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย ก็มีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไป
ในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิ ฉันนั้น อย่างนี้แหละ มหาบพิตร ชื่อว่า สมาธินี้ มีความเป็นหัวหน้าเป็น
ลักษณะ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ก็มีสมาธิพละเป็นพลัง
แห่งความตั้งใจ เป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น เป็นพลังแห่งความดีทั้งหลาย เป็นพลังแห่งการขจัดปัญหา
ความทุกข์ยากเดือดร้อน สมาธิเป็นตัวส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน และเป็นตัว
ขับเคลื่อนการท างานของคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนงานหรือ
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แผนพัฒนาตามที่มีการประชาคมร่วมกับพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นของตนๆ ให้บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ตามนโยบาย๒๕๙  
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางแห่งความบริสุทธิ์ของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเกี่ยวกับ
แผนงานหรือแผนพัฒนาด้วยหลักการคือ ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่ง การ
น าเอาสมาธิพละมาส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรตามแนวทางดังกล่าวอันเป็นทางสายกลางนี้
ยิ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของทุกคน ในองค์กรและจะส่งผลดีต่อประชาชนผู้มา
ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอีกด้วย๒๖๐ 
 ๒.๕  การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 การน าเอาความรอบรู้มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะมีประโยชน์ในการใช้ทักษะทางความรอบรู้ของผู้บริหารมาวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้าน
แผนงาน เมื่อวางกลยุทธ์ดี ก ากับดูแลดี ก็ย่อมที่จะสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล๒๖๑ 
  ปัญญาประกอบในการบริหารกิจ ชื่อว่า“ปาริหาริกา” ปัญญาเป็นตัวน าไปซึ่งกิจทุกอย่าง
มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยสัมปชัญญะ (ความรู้ตัวทั่วพร้อม) มีสาตถกสัมปชัญญะ (มีความรู้ตัว
ทั่วพร้อมต่อหน้าที่การงาน ต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์) เป็นต้น ชื่อว่า “สัพพกิจจปริณายกา” อีกอย่างหนึ่ง 
ปัญญาที่น าสรรพกิจทั้งปวง เป็นต้นว่า การเรียน การไต่ถาม การท าภาวนา มนสิการวิธี และความเป็น
ผู้ท าด้วยความเคารพ ท าติดต่อไป ท าสิ่งที่เป็นสัปปายะ ฉลาดในการบริหารจัดการ ฉลาดในการ
บริหารเพ่ือพัฒนา ความเด็ดเดี่ยว ท าอินทรีย์กล่าวคือ ระเบียบวินัย ศรัทธาความเชื่อ ความเพียร 
ความระลึกรู้ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรอบรู้ให้เสมอกัน ประกอบความเพียรให้สม่ าเสมอในกิจแห่ง
การบริหารเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในที่มีความเจริญก้าวหน้าและขจัดทุกข์
เพ่ือบ ารุงสุขให้เกิดมีข้ึนแก่พ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นของตนๆ ชื่อว่า สัพพกิจจปริณายกา๒๖๒  
   การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มากที่สุดในการบริหารเพ่ือพัฒนา
องค์กรพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธองค์นั่นก็คือตัวปัญญาหรือความรอบรู้ ดังเช่นพระพุทธด ารัสที่ตรัสไว้
ว่า นตฺถ ิปญฺญาสมา อาภา. แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี เพราะฉะนั้น สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาให้มากๆ นั่นก็คือ “ปัญญา” ความรอบรู้ที่ต้องพัฒนาและสั่งสมอยู่
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ตลอดเวลา ใฝุใจและต้องศึกษาค้นคว้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ต้องเรียนรู้และหมั่นท าความเข้าใจใน
รายละเอียดของสิ่งนั้นๆ อยู่เสมอ ตระหนักที่ภาระงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ประชุมกันอย่าง
ต่อเนื่องประจ าทุกเดือนทุกปี ทบทวนแผนงานหรือแผนพัฒนาอยู่เสมอๆ มีการแสวงความรู้จากสื่อ
ต่างๆ พยายามพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจ าทุกวัน ใส่ใจต่อบทบาทของตน ของเพ่ือนร่วมงาน ของ
องค์กร ของประชาชน และของบุคคลจากฝุายต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบร่วมกัน มี
ความรับผิดชอบต่อการกระท า ต่อสังคม ต่อประเทศชาติบ้านเมือง มีความตระหนักต่อกฎหมาย
บ้านเมือง กฎระเบียบกติการ่วมกัน มีความเคารพต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกัน
และกัน มีความสมานสามัคคีกัน สนับสนุนการสร้างความปรองดอง ไม่สร้างความแตกแยกในองค์กร
ของตนและองค์กรของหน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของสังคม ช่วยกันขจัด
ปัญหาความทุกข์ยากต่างๆ มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า มีความ
ประหยัด มีการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เคารพและให้เกียรติกันและกัน 
สร้างองค์กรของตนร่วมกับทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงานให้แหล่งพลังแห่งปัญญาหรือพลังแห่งความ
รอบรู้ ให้เป็นองค์กรแห่งความคิดอันสร้างสรรค์ ให้เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ มีการติดตามข่าวสาร
ทุกช่องทาง พัฒนาการทุกอย่างให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดถึงวัตถุ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มีปัญญามองเห็นสิ่งที่เป็นความเจริญและไม่เจริญ เสื่อมหรือไม่เสื่อม หายนะ
หรือสร้างสรรค์ สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการจิตภาวนาเพ่ือลดละเลิกความ
โลภ ความโกรธ ความหลง อบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ ท านุบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา สานต่อ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รู้จักปูองกันความชั่วร้ายต่างๆ สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งปัญญา๒๖๓ 
 สิ่งที่ต้องเติมหรือน ามาช่วยส่งเสริมการบริหารงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ 
ปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า 
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก เพราะปัญญาพละนี้แล จะเป็นพลังอันส าคัญใน
การส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการขจัดปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะ
การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งหลักอริยสัจ ๔ ประการ กล่าวคือ ๑. ทุกข์  คือ 
การก าหนดรู้ทุกข์อันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๒. สมุทัย คือ การก าหนดให้รู้ว่าสาเหตุ
ของความทุกข์นั้นคืออะไร ? มาจากอะไรกันแน่ ? ๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์เหล่านั้น ๔. มรรค คือ 
หนทางแห่งลงมือปฏิบัติ เ พ่ือดับความทุกข์เหล่านั้น เป็นต้น อันเป็นแนวทางส าคัญที่สุดของ
พระพุทธเจ้าในการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบด้วยพระปัญญาอันยิ่งในการก าจัดทุกข์ท้ังปวง๒๖๔ 

                                                   
  ๒๖๓สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๒๖๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๑ 

   พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดการงาน รู้กาลและรู้ 
สมัย เขาพึงอยู่ในราชการได้ ดังนั้น บุคลากรในองค์กรปกส่วนท้องส่วนถิ่นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของรัฐโดยตรงในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นของตนจะต้องพัฒนาตนหรือ
เตรียมความพร้อมอยู่เสมอๆ เกี่ยวกับความรู้ที่จะน าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้พ่ึงพาอาศัย๒๖๕ 
 การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธด้านแผนงานหรือแผนพัฒนานี้จะประสบความส าเร็จได้นั้น 
จะต้องอาศัยหลักการเหล่านี้ คือ ๑. จะต้องปัญญา ความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ๒. 
จะต้องมคีวามขยันหมั่นเพียรของถูกต้องคลองธรรม ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ไม่ผิดกฎของข้าราชการ 
๓. บุคคลจะต้องมีความระมัดระวังตัวเองจากสิ่งยั่วยุต่างๆ และ ๔. จะต้องมีการละสิ่งที่เป็นไปในทาง
ทุจริตคดโกง อันเป็นเหตุไม่ซื่อสัตว์ต่อหน้าที่การงาน หรือต่อประเทศชาติบ้านเมือง หรือต่อทรัพย์สิน
ทางราชการและประชาชน ทั้งนี้ การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนี้มีสิ่งก ากับบุคคลอยู่ตลอดเวลานั่นก็
คือความไม่ประมาทต่อตน ต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร ต่อเวลา และต่อสิ่งต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระหว่างการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ตามแผนงานหรือแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ตามสภาพความเป็นจริง
ทางสังคม และสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะละเลยไม่ได้ นั่นก็คือ องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นจะต้องหมั่น
ท าความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอๆ มีความเชื่อมั่นในพระปัญญาของ
พระพุทธเจ้า มีหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นช่วยส่งเสริมในการบริหารเพ่ือพัฒนาสิ่งต่างๆ ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ จะต้องเพ่ิมทวีวิชาความรู้และจรณะความประพฤติอันถูกต้องดีงามให้กับ
บุคลากรในองค์กรอยู่อย่างติดต่อและต่อเนื่อง หมั่นประกอบในสิ่งที่เป็นกุศลทั้งปวงและท ากุศลทั้งปวง
ให้ถึงพร้อมให้เต็มที่ให้บริบูรณ์ สร้างองค์ปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการสร้างบุญ
สร้างกุศลให้กับตนเองและผู้อ่ืน สร้างภาวะผู้น าเชิงพุทธไว้ในองค์กรและนอกองค์กร สร้างแบบอย่างที่
ดีให้กับทุกคน ศึกษาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วน า
ปัญญาดังกล่าวนี้ไปใช้ในการพัฒนาตน คน งาน และสังคมสืบต่อไป บวกกับสร้างวัฒนธรรมอันดีนี้ไว้
ไม่ให้สูญสลายไป สร้างบุคลากรในองค์กรมาเป็นผู้รับช่วงอย่างไม่ขาดสาย เติมเต็มอยู่เสมอๆ๒๖๖ 
 แผนงานจะบรรลุเปูาหมายได้จะต้องอาศัยพลังทางความรอบรู้ อาศัยความมีสติระลึกรู้
อย่างต่อเนื่อง อาศัยความใส่ใจ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ใช้ความรู้ความรอบคอบแยกแยะสิ่งที่ควรจะเป็น 
มีปัญญาบวกด้วยเหตุและผล การกระท าทุกอย่างต้องตั้งอยู่พ้ืนฐานของปัญญาเป็นเครื่องน าทางใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นของตนที่ดูแลอยู่ ปัญญาเป็นเครื่อง
วินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็นเครื่องเพ่ิมพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ 

                                                   
  ๒๖๕สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๖๖สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๒ 

แม้ในความทุกข์ ก็หาความสุขได้ เพราะฉะนั้น แผนงานจะส าเร็จได้จึงต้องอาศัยพลังปัญญาเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหา๒๖๗  
  ทั้งนี้ แผนงานจะบรรลุเปูาหมายได้จะต้องประกอบบุคลากรที่ฉลาดในบริหารจัดการ ไม่
เป็นคนฟูุงซ่าน ขี้ร าคาญ ไม่คลอนแคลน มีปัญญารู้ เหตุรู้ผล มีระเบียบวินัยที่ดีหน้าที่การงาน ไม่
หลงลืมงานที่ต้องท า ไม่ท างานคั่งค้าง มีการท างานเป็นทีม มีการระดมปัญญาระดมสมองไม่นิ่งเฉย๒๖๘ 
 ปัญญาพละนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงหรือแห่งหลักการทั้งปวง 
เพราะมีอ านาจในการก าจัดความมืดมนอนธการให้อันตรธานไป ท าความมืดให้สว่าง ช่วยจัดการความ
ทุกข์ให้สิ้นซาก ฉะนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าหลักของการมีศีล ๕  
มีระเบียบวินัย ความเคารพในกฎกติกา กฎหมายบ้านเมือง  มีปัญญาความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และมีสุตะคือการหมั่นติดตามข่าวสารอยู่เสมอๆ ไม่ตกข่าว มีการสอบถามสาระทุกข์   
สุขดิบของประชาชนในท้องถิ่นของตนอยู่เรื่อยๆ รับรู้รับฟังปัญหาและพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน ปฏิบัติงานด้วยเอาใจใส่ต่อหน้าที่ทั้งตนทั้งส่วนรวม ประชุม
แผนงานหรือแผนพัฒนาและติดตามแผนงานหรือแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดเสียหายในการบริหารการพัฒนาองค์กร และเพียรรักษาประโยชน์ตนและผู้อ่ืนไว้ เมื่อปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้ ก็จะท าให้บรรลุงานตามวัตถุประสงค์๒๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
  ๒๖๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๖๘สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๖๙สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๓ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
แผนงาน 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(สัทธาพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน แผนงาน 

ความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุผล ๒ ๑๘,๑๙ 

แผนงานพัฒนาให้ห่างความสุดโต่ง๒ ๒ ๑๘,๑๙ 

แผนงานพัฒนาให้เดินตามมรรค ๘ ๒ ๑๘,๑๙ 

แผนงานที่พิจารณาตามหลักอริยสัจ ๒ ๑๘,๑๙ 

แผนงานพัฒนาตามหลักมุนี ๓  ๒ ๑๘,๑๙ 

แผนพัฒนาตามหลักอนุปุพพิกถา ๑ ๑๘ 

แผนพัฒนาเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด ๑ ๑๘ 

แผนงานพัฒนาให้ตั้งอยู่ในศีล ๒ ๑๘,๑๙ 

เชื่อมั่นต่อแผนงานที่ก าหนดร่วมกัน ๓ ๑๘,๑๙,๒๓,๒๕ 

แผนงานฝุายการปูองกัน ๑ ๑๙ 

แผนงานฝุายปราบปรามความเสื่อม ๑ ๑๙ 

แผนงานฝุายการพัฒนา ๑ ๑๙ 

แผนงานฝุายรักษาความเจริญ ๑ ๑๙ 

การขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ๑ ๑๘ 

แผนพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนผู้ใด ๑ ๒๐ 

บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขทั่วถึงกัน ๑ ๒๐ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑ ๒๑ 

เป็นธัมมาธิปไตย ๑ ๒๑ 

การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร ๑ ๒๑ 

มีศีลหรือระเบียบวินัยเสมอกัน ๑ ๒๑ 

หลักสัมมัปปธาน ๔ ๑ ๑๘,๑๙ 

ผู้น าที่มีความเชื่อต่อหลักพุทธธรรม ๑ ๒๐ 

แผนที่ก าหนดบนกฎหมายเดียวกัน ๑ ๒๑,๒๒ 

แผนประยุกต์ตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ ๑ ๒๔ 

เชื่อมั่นร่วมกันการก าหนดแผนงาน ๑ ๒๕ 



๒๐๔ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
แผนงาน (ต่อ) 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(วิริยพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน แผนงาน 

ใช้ความเพียรเพ่ือก าหนดแผนงาน ๑ ๓ 

ใช้หลักปธาน ๔ เพ่ือก าหนดแผน ๑ ๑๘ 

การก าหนดทิศทางของแผนงาน ๑ ๑๘ 

ต้องมีบุคคลที่มีวิสัยทัศน์รู้โลกรู้ธรรม ๑ ๑๘ 

เป็นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ๑ ๑๘ 

บุคคลที่รู้จักใฝุแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ๑ ๑๘ 

อาศัยผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ ๑ ๑๘ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ๑ ๑๘ 

แผนที่เกิดจากสุตมยปัญญา ๑ ๑๙ 

แผนที่เกิดจากจินตามยปัญญา ๑ ๑๙ 

แผนที่เกิดจากภาวนามยปัญญา ๑ ๑๙ 

เพียรการประชุมจัดท าแผนร่วมกัน ๑ ๒๐ 

แผนที่พิจารณาโดยหลักปธาน ๔  ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

แผนที่พิจารณาโดยหลักสัมมัปปธาน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

จัดท าแผนพัฒนาบุคคลให้มีศีลธรรม ๑ ๒๐ 

พัฒนาจิตใจให้รู้จักลดละเลิกทุจริต ๑ ๒๐ 

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ๑ ๒๕ 

ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ๑ ๒๓ 

คิดให้ถูกตามหลักสัมมัปปธาน ๔ ๑ ๒๓ 

ทุกคนต้องให้ความส าคัญกันแผน ๑ ๒๔ 

ไม่เกียจคร้านหนีงาน ๑ ๒๔ 

ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ ๑ ๒๔ 

ต้องรับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ๑ ๒๔ 

สร้างความปลอดภัยให้ตนและผู้อ่ืน ๑ ๒๔ 

สามัคคีกันในการจัดท าแผนพัฒนา ๒ ๒๔ 



๒๐๕ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
แผนงาน (ต่อ)  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(สติพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน แผนงาน 

ท าให้การบริหารเกิดความคล่องตัว ๑ ๓ 

มีกัลยาณมิตรเป็นผู้คอยเตือนสติ ๑ ๑๘ 

มีสติรู้จักเลือกเสวนาบุคคล ๑ ๑๘ 

ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นผู้น าทาง ๑ ๑๘ 

ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ ๑ ๑๘ 

เพ่ือความด ารงมั่นไม่เสื่อมสูญ ๑ ๑๘ 

คัดสรรบุคคลมีความรู้ความประพฤติ ๑ ๑๘ 

ใช้โยนิมนสิการก าหนดแผนงาน ๑ ๑๙ 

ผู้มีโยนิโสมนสิการย่อมท าแผนได้ด ี ๑ ๑๙ 

สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก ๑ ๑๙ 

สติเป็นสิ่งจ าปรารถนา ในที่ท้ังปวง ๑ ๑๙ 

คนผู้มีสติ ชื่อว่ามีความเจริญทุกเมื่อ ๑ ๑๙ 

สติเป็นธรรมส่งเสริมให้บรรลุงาน ๑ ๑๙ 

มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือจัดท าแผน ๑ ๒๐ 

สติเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อแผน ๑ ๒๐ 

มีสติระลึกรู้อย่างระมัดระวัง ๑ ๒๑ 

การคุมสติไว้กับแผนงานที่ท า ๑ ๒๒ 

ท าให้ด าเนินแผนงานด้วยความมั่นใจ ๑ ๒๒ 

สติเป็นคุณธรรมประจ าองค์กร ๑ ๒๒ 

สติเป็นคุณธรรมของสัตบุรุษ ๑ ๒๒ 

รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคม ๑ ๒๒ 

สติเป็นธรรมเครื่องพิจารณาแผน ๑ ๒๓ 

สติเป็นเครื่องส่งเสริมการบริหารกิจ ๑ ๒๓ 

สติเป็นน าออกเสียซึ่งโทษทั้งหลาย ๑ ๒๓ 

การฝึกสติตามหลักอานาปานสติ ๑ ๒๔ 



๒๐๖ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
แผนงาน (ต่อ) 

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
 (สมาธิพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน แผนงาน 

สมาธิท าให้งานบรรลุเปูาหมายได้เร็ว ๑ ๓ 

สร้างความกระตือรือร้น ๑ ๑๘ 

จะต้องมีความตระหนักร่วมกัน ๑ ๑๙ 

มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการท าแผนงาน ๑ ๒๐ 

ท าให้แผนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ๑ ๒๑ 

มุ่งม่ันต่อการบริหารการพัฒนา ๑ ๒๑ 

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๑ ๒๑ 

สมาธิเป็นปทัฏฐานแห่งบรรลุแผน ๑ ๒๑ 

ใช้สมาธิในการท างานอย่างสุขุม ๑ ๒๑ 

น ามาใช้อย่างเสมอภาคกัน ๑ ๒๒ 

สมาธิเป็นฐานแห่งความมุ่งม่ัน ๑ ๒๒ 

ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติร่วมกัน ๑ ๒๒ 

ส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ ๑ ๒๕ 

การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ๑ ๒๓ 

ตั้งตนอยู่ในศีลระเบียบวินัยกฎหมาย ๑ ๒๓ 

เป็นคนฉลาดขยันมีปัญญาบริหารตน ๑ ๒๓ 

ตั้งมั่น มุ่งม่ัน ด ารงอยู่ ๑ ๒๓ 

สมาธิที่มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ๑ ๒๓ 

สมาธิพละเป็นพลังแห่งความตั้งใจ ๑ ๒๔ 

สมาธิเป็นพลังแห่งความมุ่งม่ัน ๑ ๒๔ 

สมาธิเป็นพลังแห่งความดีทั้งหลาย ๑ ๒๔ 

สมาธิเป็นพลังแห่งการขจัดปัญหา ๑ ๒๔ 

สมาธิเป็นตัวส่งเสริมประสิทธิภาพ ๑ ๒๔ 

สมาธิเป็นตัวขับเคลื่อนการท างาน ๑ ๒๔ 

ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนงาน ๑ ๒๔ 



๒๐๗ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
แผนงาน (ต่อ)  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(ปัญญาพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน แผนงาน 

การใช้ทักษะทางความรอบรู้ ๑ ๓ 

ปัญญาเป็นตัวน าไปซึ่งกิจทุกอย่าง ๑ ๑๘ 

ฉลาดในการบริหารจัดการ ๑ ๑๘ 

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ๑ ๑๙ 

ความรอบรู้ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ๑ ๑๙ 

ต้องศึกษาค้นคว้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ๑ ๑๙ 

ต้องเรียนรู้และหมั่นท าความเข้าใจ ๑ ๑๙ 

ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ๑ ๑๙ 

ทบทวนแผนงานอยู่เสมอๆ ๑ ๑๙ 

มีการแสวงความรู้จากสื่อต่างๆ ๑ ๑๙ 

พยายามพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจ า ๑ ๑๙ 

ใส่ใจต่อบทบาทของตน ๑ ๑๙ 

ตระหนักต่อกฎหมายบ้านเมือง ๑ ๑๙ 

มีความเคารพต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ๑ ๑๙ 

มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน ๑ ๑๙ 

มีความสมานสามัคคีกัน ๑ ๑๙ 

สนับสนุนการสร้างความปรองดอง ๑ ๑๙ 

ไม่สร้างความแตกแยกในองค์กร ๑ ๑๙ 

รู้สิ่งที่เป็นความเจริญ และ ไม่เจริญ ๑ ๑๙ 

ท านุบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา ๑ ๑๙ 

รู้จักปูองกันความชั่วร้ายต่างๆ ๑ ๑๙ 

ท าองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งปัญญา ๑ ๑๙ 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ๑ ๒๐ 

แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ ๑ ๒๑ 

ฉลาดในวิธีจัดการงาน รู้กาลรู้สมัย ๑ ๒๑ 



๒๐๘ 

 ๓.  ด้าน  โครงการ 
 ๓.๑  การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อม่ัน) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 การน าสัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารโครงการ สามารถบรรลุเปูาหมายได้อย่างมาก มีประโยชน์มาก เพราะ
หลักความเชื่อมั่นต่อเปูาหมายปลายทางของนโยบาย การบริหารโครงการต่างๆ ที่จัดท าขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเกิดประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ เมื่อพนักงานมีความเชื่อมั่นในเปูาหมายที่ก าลังจะด าเนินการก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนิน
โครงการแต่ละโครงการ จะส่งผลดีในแง่ของการร่วมมือร่วมใจกันท างาน เกิดความสามัคคีกันและเกิด
การท างานกันเป็นทีม ท างานด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ โครงการที่ด าเนินการก็จะบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์และสัทธาพละนีค้วรมีแก่ทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะ
เป็นระดับผู้บริหาร (การบริหารนโยบาย) ระดับอ านวยการ หัวหน้างาน (การบริหารแผนงาน) และ
ระดับผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง๒๗๐  
 การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธโดยเฉพาะด้านโครงการนั้นในทางพระพุทธศาสนาจะเน้น
ไปที่การสร้างความเชื่อมั่นต่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องเสี ยก่อนเพราะเป็น
หลักการและพ้ืนฐานอันส าคัญต่อการพัฒนากาย วาจา ใจ และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ พระพุทธองค์ทรงจ าแนกแนวทาง อาทิเช่น โครงการหรือกิจกรรม ออกเป็น ๘ แนวทาง 
คือ มรรคมีองค์ ๘ หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค ซึ่งแปลภาษาไทยว่า “ทางมี
องค์ ๘ ประการ อันประเสริฐ” องค์ ๘ ของมรรค มีดังนี้ ๑. สัมมาทิฏฐิ (การตั้งโครงการหรือกิจกรรม
ให้อยู่บนพ้ืนฐานแห่งการเห็นชอบ ได้แก่ ความรู้ในหลักอริยสัจ ๔ หรือเห็นไตรลักษณ์ หรือ รู้อกุศล
และอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท ๒. สัมมาสังกัปปะ (การตั้งโครงการให้อยู่
บนพ้ืนฐานแห่งความด าริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป กุศลวิตก ๓) ๓. 
สัมมาวาจา (การตั้งโครงการหรือกิจกรรมให้อยู่บนพ้ืนฐานแห่งการเจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔) ๔. 
สัมมากัมมันตะ (การตั้งโครงการหรือกิจกรรมให้อยู่บนพ้ืนฐานแห่งการกระท าชอบ ได้แก่ กายสุจริต 
๓) ๕. สัมมาอาชีวะ (การตั้งโครงการหรือกิจกรรมให้อยู่บนพ้ืนฐานแห่งการเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้น
มิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ) ๖. สัมมาวายามะ (การตั้งโครงการหรือกิจกรรมให้อยู่บนพ้ืนแห่งความ
พยายามอันชอบด้วยธรรม ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน ๔) ๗. สัมมาสติ (การตั้งโครงการหรือ

                                                   
  ๒๗๐สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๙ 

กิจกรรมให้อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔) ๘. สัมมาสมาธิ (การตั้งตนอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งการตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน ๔) จากนั้น พระพุทธองค์ทรงจัดทีมงานหรือบุคลากรของ
พระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลออกเป็น ๘ กลุ่ม ในการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่การงานตามความถนัดตามความสามารถในการบริหารเพ่ือการพัฒนาตน คน งาน องค์กร 
ตลอดถึงประชาชนในแว่นแคว้นนั้น ๆ หรือในรัฐนั้น ๆ หรือในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือประโยชน์สุขของ
มหาชนทั้ง ๑๖ แว่นแคว้นตามนโยบายของพระพุทธเจ้าในการลดละเลิกจากความโลภ ความโกรธ 
และความหลง ทรงเน้นให้บุคคลและองค์กรต่างๆ หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการมรรค ๘ หรือ
เรียกอย่างหนึ่งว่า โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาตน คน งาน และองค์กรตามหลักไตรสิกขา เพ่ือให้
ทุกคนได้เข้าถึงและน าโครงการหรือกิจกรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ การบริหารการพัฒนา
ยังมีเทคนิคอ่ืนๆอีกคือ การก าหนดประเภทของงาน การส ารวจความต้องการทางทรัพยากรที่ต้องใช้ 
การก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน การก าหนดคุณภาพของสิ่งที่จะพัฒนาและการบริการ การประกาศให้
ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับโครงการที่จะด าเนินการตามแผนงานหรือแผนพัฒนาและการวัดและ
ติดตามประเมินผลโครงการที่น าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๒๗๑    
 ทังนี้ การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ ด้าน โครงการ นี้ จะบรรลุเปูาหมายได้จะต้องอาศัย
เหตุและผลดังนี้ คือ จะต้องอาศัยบุพนิมิตแห่งมรรค ๗ ประการ (ธรรมที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอก
ล่วงหน้าว่า มรรคหรือแนวทางมีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้น ดุจแสงอรุณเป็น
บุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตย์จะอุทัย , แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี, รุ่งอรุณของการศึกษา a 
foregoing sign for the arising of the Noble Eightfold Path; precursor of the Noble Path; 
harbinger of a good life or of the life of learning) ๑. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร, มี
มิตรดี, คบหาคนที่เป็นแหล่งแห่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี - good company; having a good 
friend; association with a good and wise person) ๒. สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล, การ
ท าศีลให้ถึงพร้อม, ตั้งตนอยู่ในวินัยและมีความประพฤติทั่วไปดีงาม - perfection of morality; 
accomplishment in discipline and moral conduct) ๓. ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วย
ฉันทะ, การท าฉันทะให้ถึงพร้อม, ความใฝุใจอยากจะท ากิจหน้าที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้ดีงาม, 
ความใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ - perfection of aspiration; accomplishment in constructive desire) 
๔. อัตตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกดีแล้ว, การท าตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้ที่พัฒนา
แล้วให้สมบูรณ์ ทั้งด้านกาย ศีล จิต และปัญญา [ที่จะเป็น ภาวิตัตต์ คือผู้มีตนอันได้พัฒนาแล้ว] - 
perfection of oneself; accomplishment in self that has been well trained; dedicating 
oneself to training for the realization one's full human potential; self-actualization) ๕. 

                                                   
  ๒๗๑สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๐ 

ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ, การท าทิฏฐิให้ถึงพร้อม, การตั้งอยู่ในหลักความคิดความเชื่อถือ
ที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผล เช่น ถือหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย - perfection of view; 
accomplishment in view; to be established in good and reasoned principles of 
thought and belief) ๖. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท, การท าความไม่
ประมาทให้ถึงพร้อม - perfection of heedfulness; accomplishment in diligence) ๗. โยนิโส
มนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ , การท าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม, ความฉลาด
คิดแยบคายให้เห็นความจริงและหาประโยชน์ได้ - perfection of wise reflection; 
accomplishment in systematic attention) ทั้งนี้ จะต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ที่
เกิดข้ึนตามสถานการณ์แห่งยุคนั้นๆ ด้วย อย่างเช่น ในการบริหารโครงการนั้น จะต้องมีการเตรียมตัว
และการลงมือด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็นไปตามนโยบายที่ภาครัฐได้วางทิศทางไว้ด้วย
เช่นกนั จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยง โครงการต่างๆ จึงจะบรรลุตามเปูาประสงค์๒๗๒ 
 นอกจากนี้ ยังมีข้อธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารโครงการประสบความส าเร็จด้วยดี
และช่วยคุ้มครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ห่างไกลจากความเสื่อมเสีย มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย นั่นก็คือ องค์กรจะต้องน ามาหิริ (ความละอาย, ละอายใจต่อ
การท าความชั่ว และโอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวต่อความชั่ว) เข้ามามีบทบาทในการบริหาร
โครงการให้เป็นไปในทางที่ประชอบด้วยหลักนิติรัฐและนิติธรรมร่วมสมัย ซึ่งมีผลส่งเสริมให้นโยบาย
การบริหารบุคคล อ านาจหน้าที่  การเงินและการคลัง เป็นต้นได้ผลที่ดีและเชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้ชื่อว่าท าโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ห่างไกลจากความวิบัติ ๔ อันเป็นความผิดพลาด ความเคลื่อนคลาด ความเสียหาย ความบกพร่อง 
ความใช้การไม่ได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อธรรม ๔ ประการคือ ๑. ศีลวิบัติ ความวิบัติแห่งศีล เสียศีล เสีย
วินัยของข้าราชการ ๒. อาจารวิบัติ ความวิบัติแห่งอาจาระ เสียความประพฤติ จรรยามรรยาทไม่ดี ๓. 
ทิฏฐิวิบัติ ความวิบัติแห่งทางความคิดเห็น ความเห็นคลาดเคลื่อน ผิดธรรม ผิดวินัย ผิดกฎหมาย
บ้านเมือง ๔. อาชีววิบัติ ความวิบัติแห่งอาชีวะ, ประกอบมิจฉาชีพ หาเลี้ยงชีพในทางท่ีผิด เป็นต้น๒๗๓ 
  นอกจากนี้ การบริหารการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมตามแนวพุทธวิธีนั้น ยังช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห่างไกลจากความวิบัติอีก ๔ ประการ  
อันเป็นข้อเสีย จุดอ่อน ความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งไม่อ านวยแก่การให้ผลของกรรมดี  
แต่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผล, ส่วนประกอบบกพร่อง เปิดช่องให้กรรม ๑. คติวิบัติ (วิบัติแห่งคติ, คติ
เสีย; ในช่วงยาว หมายถึง เกิดในก าเนิดต่ าทราม หรือที่เกิดอันไร้ความเจริญ ในช่วงสั้น หมายถึงที่อยู่ 
                                                   
  ๒๗๒สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๒๗๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๑ 

ที่ไป ทางด าเนินไม่ดี หรือท าไม่ถูกเรื่องไม่ถูกท่ี คือ กรณีนั้น สภาพแวดล้อมนั้น สถานการณ์นั้น ถิ่นนั้น 
ตลอดถึงแนวทางด าเนินชีวิตขณะนั้น ไม่เอ้ืออ านวยแก่การกระท าความดีหรือการเจริญงอกงามของ
ความดี แต่กลับเปิดทางให้แก่ความชั่วและผลร้าย ๒. อุปธิวิบัติ (วิบัติแห่งร่างกาย, รูปกายเสีย; ในช่วง
ยาวหมายถึงร่างกายวิกล วิการ ไม่งดงาม บุคลิกภาพไม่ดี ในช่วงสั้นหมายถึงสุขภาพไม่ดี เจ็บปุวย มี
โรคมาก ๓. กาลวิบัติ (วิบัติแห่งกาลเวลา เสียเวลา ในช่วงยาว หมายถึง เกิดอยู่ในสมัยที่โลกไม่มีความ
เจริญ หรือบ้านเมืองมีแต่ภัยพิบัติ ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มีการกดขี่เบียดเบียนกัน
มาก ยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดี ในช่วงสั้นหมายถึงท าผิดกาลผิดเวลา ๔. ปโยควิบัติ วิบัติแห่งการ
ประกอบ, กิจการเสีย; ในช่วงยาวหมายถึงฝักใฝุในทางที่ผิด ประกอบกิจการงานที่ผิด หรือมีปกติชอบ
กระท าแต่ความชั่ว ในช่วงสั้นหมายถึงเมื่อกระท ากรรมดี ก็ไม่ท าให้ถึงขนาด ไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ ท าจับจด ใช้วิธีการไม่เหมาะกับเรื่อง หรือเมื่อประกอบความดีต่อเนื่องมา แต่กลับท าความ
ชั่ว หักล้างเสียในระหว่าง๒๗๔ 
 อีกประการหนึ่งนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบผลส าเร็จเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการได้นั้น จะต้องอาศัยวุฒิ หรือ วุฑฒิธรรม ๔ ประการ (ธรรมเป็นเครื่องเจริญ, คุณธรรมที่
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม) เข้ามาส่งเสริมการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพทวีคูณยิ่งขึ้น หลักการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย ๑. สัปปุริสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ, 
การเสวนาท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณผู้มีประสบการณ์การท างานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) ๒. สัทธัมมัสสวนะ 
(การฟังพระสัทธรรมอยู่เสมอๆ, การเอาใจใส่เล่าเรียนใฝุหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ แสวงหาความรู้จริง
อย่างต่อเนื่อง) ๓. โยนิโสมนสิการ (การท าพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยใจอันแยบยลฉลาดรอบคอบ, คิดหา
เหตุผลโดยถูกวิธี) และ ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม, ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง
ตามหลักการของพระพุทธเจ้าคือให้สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์
กับธรรมข้ออ่ืนๆ, น าสิ่งที่ได้เล่าเรียนและตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่ง
หมายของสิ่งนั้นๆ ไม่อาศัยพุทธภาวะที่พระพุทธเจ้านั้นแสดงไว้เป็นแนวทางให้เราชาวพุทธได้ก้าวเดิน
อย่างถูกต้อง ไม่บริหารโครงการไปในทางที่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีความ
ศรัทธาเชื่อมั่นอย่างไม่คลอนแคลนต่อพระพุทธด ารัสของพระพุทธเจ้า เป็นพุทธสาวกที่มีพระพุทธเจ้า
เป็นผู้น าทางแห่งแสงสว่างทางปัญญาในการบริหารโครงการต่างๆ ไม่เกิดความผิดพลาดในท้องถิ่นของ
ตน สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นของตนให้เป็นผู้ศีลระเบียบวินัยเคารพ
ต่อกฎหมาย กฎกติกา ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ ต่อความเพียรอย่างถูกต้อง มี
ความระลึกรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ทางการบ้านการเมืองและสังคมโลก มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
ขององค์กรเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างไม่ท้อถอย และสร้างองค์กรให้มี

                                                   
  ๒๗๔สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๒ 

โครงการที่คอยสนับสนุนการสร้างปัญญาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 
โอกาส๒๗๕  
 ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้นยังมีข้อธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้โครงการบรรลุตาม
นโยบายและแผนงานประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีนั่นก็คือ การจัดท ากิจกรรมหรือโครงการสัมมนา
ทางด้านวิชา (ความรู้) และ จรณะ (ความประพฤติตน) ให้กับคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความ
ศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ๓ ประการ กล่าวคือ ๑. มีความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นในพระปรีชา
สามารถของพระพุทธเจ้าอันประกอบไปด้วยพระพุทธ ๙ ประการ ๒. มีความศรัทธาเชื่อมั่นและมี
ความเคารพในพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงน ามาสั่งสอนและทรงประกาศให้
ชาวโลกได้รู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งพระไตรลักษณ์ ๓ 
ข้อ กล่าวคือ ความไม่เที่ยง ความทุกข์ ความไม่มีตัวตนที่ตัวจริง เป็นต้น และ ๓. มีความศรัทธาเชื่อมั่น
และมีความเคารพในพระอริยสงฆ์สาวกทั้งที่เป็นภิกษุ/ภิกษุณี ทั้งที่เป็นพระสงฆ์ที่บวชมานานและ 
พระนวกะที่เพ่ิงบวชใหม่และสามเณร/สามเณรี เป็นต้น ซึ่งท่านพระคุณเจ้าดังกล่าวมานี้ล้วนเป็นผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่
จะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงจ าแนกไว้ถึง ๑๒ 
ประการเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้เกิดจิตส านึกที่ดีงามและรู้ดีรู้ชั่วต่อหน้าที่การงานหรือต่อการ
บริหารงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อันเป็นสิ่งที่จะต้องมีทั้งรับและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของราชการแผ่นดินเพ่ือน าไปใช้สนับสนุนโครงการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
กล่าวคือ เงินงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการหรือแต่ละกิจกรรมที่ทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินการตามแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ตอบสนองความ
ต้องการอันเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบ๒๗๖  
  ในการบริหารการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พลังแห่งความศรัทธาหรือ
พลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นสิ่งส าคัญอย่างที่สุด เพราะมันเป็นสิ่งที่จะท าให้การบริหารงานโครงการทุกๆ 
โครงการขององค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมายได้ตามแผนงานหรือแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ ในทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น ท่านกล่าวไว้ว่า การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
จะส าเร็จได้จะต้องใช้หลักการอันเป็นพ้ืนฐานของความจริงตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติดังนี้ นั่นก็คือ 
สัทธาพละ (พลังแห่งความศรัทธาเชื่อมั่น) เป็นส าคัญที่ทุกคนมีอยู่ในจิตใจ หากยังไม่มี องค์กรจะต้อง
อาศัยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนากาย จิต และ
ปัญญาให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อเป็นหลักการพ้ืนฐานของการท างานร่วมกันและเป็นหลักการส าคัญที่
ทุกคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือปฏิบัติให้มากให้เป็นชีวิตประจ าวันเฉกเช่นเดียวกับระเบียบ
                                                   
  ๒๗๕สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๗๖สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๓ 

วินัยที่พึงก าหนดให้มีองค์กร การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ การตรวจทานกาย จิต และปัญญา อยู่เสมอๆ 
เพ่ือมิให้ถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบง าในระหว่างการจัดท าโครงการต่างๆ ที่เต็มไปด้วย
ผลประโยชน์ต่างๆ อันเป็นสาเหตุช่องทางแห่งการท าทุจริตจากโครงการต่างๆ การประเมินผลและ
ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ ก็จะช่วยปูองกันไม่ให้โครงการเกิดความล้มเหลว 
การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธมีล าดับการบริหารดังนี้ คือ การจัดตั้งบุคลากรผู้ตั้งตนอยู่ในธรรม มี
ความเคาพรในธรรม มีธรรมกล่าวคือความถูกต้องชอบธรรมเป็นหลักการส าคัญในการบริหารเพ่ือ
พัฒนาสิ่งต่างๆ และเป็นบุคคลที่มีธรรมเป็นที่ปรากฏเด่นชัดและเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่างๆ เป็น
ผู้ท าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องของโครงการต่างๆ ว่ามีความชอบธรรมหรือจะเป็นประโยชน์
จริงๆ ต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ โครงการเหล่านั้นมีที่มาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จริงๆ หรือเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ ไม่ใช่เป็นโครงการที่มาจากกลุ่มบุคคล
ผู้ต้องการจะแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดท าโครงการหรือคิดที่จะทุจริตเอาผลประโยชน์จาก
โครงการต่างๆ และสิ่งส าคัญซึ่งนั่นก็คือการตระหนักในหลักการแห่งการจัดท าโครงการที่ทางภาครัฐ
ก าหนดมาตรฐานให้ท าและเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มีการด าเนินการ
ตามขั้นตอนหรือคู่มือการบริหารงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะต้องมีบุคคลผู้
ร่วมตรวจตราโครงการอย่างชัดเจนโดยยึดมั่นความถูกต้องเป็นหลักไม่เห็นแก่ได้ ไม่เห็นสินบนหรือการ
รับใต้โต๊ะ เป็นคนมีศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็นคนมีหิริความละอายแก่ใจ เป็นกลัวบาปกลับกรรม   
สิ่งดังกล่าวโดยย่อนี้ จะเป็นพลังให้ทุกโครงการที่จัดท าขึ้นบรรลุเปูาหมายได้๒๗๗   
 โครงการทุกโครงการนั้น หากจากมาความต้องการหรือความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ แล้ว การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปก าจัดความทุกข์ของพ่ีน้อง
ประชาชนได้นั้น ถือว่าเป็นประโยชน์อันดีงามขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่จะท าโครงการที่จะน าไป
พัฒนาท้องถิ่นนั้นมีความยั่งยืนหมั่นคงถาวร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการน าหลักธรรม
เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งนั่นก็คือ หลักสมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ 
ธรรมที่จะท าให้มีความเสมอภาคกัน อันประกอบไปด้วย ๑. สมสัทธา (การมีศรัทธาสมกัน) ๒.สมสีลา 
(การมีศีลสมกัน) ๓. สมจาคา (การมีจาคะสมกัน) ๔. สมปัญญา (การมีปัญญาสมกัน) ข้อธรรมทั้ง ๔ 
ประการนี้ จะเป็นพลังส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้การบริหารการพัฒนาโครงการต่างๆ บรรลุ
เปูาหมายตามแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้๒๗๘ 
 ๓.๒  การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
                                                   
  ๒๗๗สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๗๘สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๔ 

 วิริยพละ (ความเพียร) เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติงานในระดับการบริหาร
โครงการ เพราะไม่มีเปูาหมายใดจะส าเร็จได้โดยไม่อาศัยความเพียรพยายาม การยึดหลักวิริยพละ ไม่
เพียงแต่เฉพาะใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น การบริหารโครงการทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ หรือ เอกชนก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักความเพียรในการท างานทั้งนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าไม่
มีความส าเร็จใดได้มาโดยปราศจากความเพียร การบรรลุเปูาหมายทุกเปูาหมายย่อมเกิดขึ้นจากความ
เพียรพยายามทั้งสิ้น๒๗๙ 
 โครงการหรือกิจกรรม จะต้องมีสาระส าคัญตามกระบวนการขั้นตอนอันประกอบไปด้วย 
๑. ที่มาของโครงการ โดยระบุถึงความจ าเป็นที่ต้องท าโครงการ ๒. วัตถุประสงค์ โดยระบุผลที่ต้องการ
ได้รับ ๓. เปูาหมาย โดยระบุถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม ๔. วิธีการ
ด าเนินการ โดยระบุขั้นตอนด าเนินการอย่างชัดเจน ๕. ผู้รับผิดชอบ ก าหนดหน่วยงานหรือองค์กร
รับผิดชอบ ๖. งบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน ให้ระบุว่างบประมาณจากแหล่งใด จ านวนเท่าใด ๗. 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้ระบุจ านวนประชากร หรือครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ เป็นต้น เมื่อปฏิบัติการได้ตามวิธีการดังนี้ ก็จะส่งผลให้โครงการบรรลุ
เปูาหมายได้ ทั้งนี้ ในทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น เมื่อกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติงานของทางโลก
ถือว่าการบริหารองค์กรถือว่าได้มีหลักการการท างานอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยังขาดอย่างมากนั่นก็คือการขาด
ความตระหนักในเรื่องของระเบียบวินัย ความศรัทธาที่จะปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร 
การใช้ความเพียรในการบริหารงานที่ยังไม่เป็นไปตามหลักปธาน ๔ ประการ หรือความเพียรที่เป็นไป
โดยชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ๑. สังวรปธาน เพียรระวังการทุจริตโครงการหรือ
กิจกรรมที่ยังไม่เกิด ไมใ่ห้เกิดขึ้น ๒. ปหานปธาน เพียรละการทุจริตโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ดีที่เคย
เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้เกิดการทุจริตโครงการหรือกิจกรรมนั่นๆ อีก ๓. ภาวนาปธาน เพียรสร้างโครงการ
หรือกิจกรรมที่ดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาโครงการหรือกิจกรรมที่ดีที่
เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้เสื่อมไป และส่งเสริมให้เพ่ิมไพบูลย์ให้ยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้ง ๔ 
ประการดังกล่าวนี้จะเป็นพลังช่วยส่งเสริมและผลักดันให้โครงการทุกโครงการบรรลุเปูาหมายได้ตามที่
ต้องการของบุคคลทุกฝุาย๒๘๐  
  การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ จะต้องมีการก าหนดและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือ
สรุปปัญหาและจัดล าดับความส าคัญในภาพของต าบล โดยคณะกรรมการบริหารร่วมกับการ
ประชาคมต าบลในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งควรประกอบไปด้วย ๑. การรวบรวมปัญหา ซึ่งสามารถได้มาจาก ๒ 
แหล่ง คือ (๑) จากการประชาคมแต่ละหมู่บ้านที่น าเสนอมา และปัญหาจากข้อมูลพ้ืนฐาน จปฐ. และ 
กชช. ๒ ค. (๒) การจัดกลุ่มปัญหา โดยการน าเอาปัญหามารวมเป็นกลุ่ม เช่น ปัญหาด้านการขาด
                                                   
  ๒๗๙สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๘๐สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๕ 

คุณธรรมและจริยธรรม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอ่ืนๆ เป็นต้น (๓) การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา โดยการพินิจพิจารณาเปรียบเทียบความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาในแต่ละกลุ่ม
ปัญหา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา ขนาดของปัญหา 
การยอมรับในปัญหาร่วมกันของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่หรือในท้องถิ่นนั้น ส่วนหลักการบริหารเชิง
พุทธนั้น จะใช้ข้อธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจมิให้บุคคลประพฤติตนเป็นไปในทางทุจริตต่อ
องค์กรหรือหาผลประโยชน์ที่ผิดจากความถูกต้องเที่ยงธรรม โดยอาศัยหลักการคือหลักปธาน ๔ หรือ
สัมมัปปธาน ๔ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
พัฒนาตน คน งาน เศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นองค์กรที่รู้จักการสร้างประโยชน์ในโลก
หน้าและประโยชน์ในโลกหน้า ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่ทุกคน
ต้องไปให้ถึง๒๘๑ 
 การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ จะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาของ อบต. 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาในแต่ละด้านว่ามีวัตถุประสงค์และเปูาหมายด าเนินการเท่าใด    
ในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งองค์ประกอบของแต่ละด้านจะประกอบไปด้วย ๑. วัตถุประสงค์ ต้องระบุผลที่
ต้องการ ๒. เปูาหมาย ต้องระบุจ านวน ปริมาณ ที่จะต้องด าเนินการ ๓. แนวทางการด าเนินงานต้อง
ชัดเจน ก าหนดวิธีที่จะด าเนินการอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฝุายบริหารสามารถแต่งตั้ง
คณะท างานขึ้นมารับผิดชอบ ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และแนวทางด าเนินงานในแต่ละด้าน
ตามความเหมาะสม และต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยในการพิจารณาร่วมกัน และทั้งนี้ 
ในทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น การบริหารงานด้านวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้นจะต้องสอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักอริยสัจสี่และหลักศีลตามสถานแห่งตน กล่าวคือ ฆราวาสก็ต้องบริหารตน คน อยู่
บนพ้ืนฐานแห่งศีล ๕ ประการ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานอันเป็นพลังส าคัญยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ คือ 
หลักพละ ๕ ประการ กล่าวคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เข้ามามีส่วนส าคัญหรือเป็น
กระบวนการในการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาองค์กร ด้าน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนา
เทวดา มนุษย์ มาร พรหม งาน และองค์กร เพ่ือให้โครงการที่จัดท าข้ึนนั้นบรรลุเปูาหมายตามแนวทาง
แห่งอริยมรรค ๘ ประการ หรือกล่าวโดยย่อลงไปอีกนั่นก็คือ การบริหารเพ่ือพัฒนาเพ่ือนมนุษย์ให้อยู่
บนพื้นฐานแห่งศีล สมาธิ และปัญญา นั่นเอง เมื่อบุคคลทุกฝุายมีความตระหนักในหลักการดังกล่าวนี้ 
ก็จะส่งผลให้การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรการบริหารส่วนต าบลมีความยั่งยืนมั่นคง๒๘๒  
  การบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีการก าหนดเพ่ือปฏิบัติใช้ช่วงระยะเวลา ๕ ปีนั้น 
จะต้องมุ่งเน้นให้สองคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแต่ละแนวทางการพัฒนา ดังนั้น ในการ
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม ต้องพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพ่ีน้อง
                                                   
  ๒๘๑สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๒๘๒สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๖ 

ประชาชนในพ้ืนที่หรือในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย ที่เป็นผู้น าเสนอปัญหามาเพ่ือจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมมาเป็นสิ่งแรก หากเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมปัญหาความต้องการก็สามารถที่จะก าหนดโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ครบได้ตามความเหมาะสมตามที่ได้บรรจุลงไว้ในแผนงานหรือแผนพัฒนา ๕ ปี 
ที่ อบต. สามารถด าเนินการได้เองและที่ อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้เอง ทั้งนี้นั้น ในการ
บริหารงานการพัฒนาเชิงพุทธนั้น จะเน้นไปที่ผู้น าหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นอันดับแรกเพราะถือว่าเป็น
กัลยาณมิตร และเป็นผู้ท าหน้าที่ ในการแนะน าสั่งสอนหรือเป็นที่ปรึกษา บุคคลมากไปด้วย
ประสบการณ์ที่มองข้ามไม่ได้ รู้จักเลือกเสวนาบุคคล หรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญา     
มีความสามารถ ซึ่งจะช่วยแวดล้อมและคอยสนับสนุนชักจูงใจ ชี้ช่องทางการบริหารงานโครงการ    
ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
เหล่านั้นให้ก้าวหน้าไปด้วยดี ตลอดถึงการศึกษาอบรม การสัมมนา การครองชีวิต การประกอบกิจการ 
และการเข้าร่วมโครงการธรรมปฏิบัติ, สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีดี๒๘๓ 
  การประกอบร่างแผนงานหรือแผนพัฒนา อบต. ที่ถูกก าหนดไว้ว่า ๕ ปีนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงให้มากซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ ๑ คือ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส่วนที่ ๒ คือ สภาพปัญหาโดยทั่วไปโดยภาพรวม จะต้องมีข้อเสนอปัญหาที่มีการแบ่งกลุ่ม
และได้จัดล าดับไว้อย่างชัดเจน ส่วนที่ ๓ คือ แนวทางของการพัฒนางาน อบต. ส่วนที่ ๔ คือ บัญชี
รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าโครงการหรือกิจกรรมไปปฏิบัติใช้จริง๒๘๔ 
 โครงการหรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นบรรลุเปูาหมายได้นั้น ตามหลักการหรือแนวทางที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรทางพระพุทธศาสนามีความเจริญยั่งยืนมั่นคง คือ ทรงใช้
โครงการหรือหลักสูตรที่เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “พระสูตรหรือ
โครงการอันว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไปหรือด าเนินไป” หรือ “พระสูตรอันด้วยว่าโครงการหรือ
กิจกรรมด้วยการหมุนวงล้อธรรม ขับเคลื่อนพระศาสนาให้ด าเนินไปด้วยหลักวิชาและจรณะให้กับตน 
คน องค์กร การงาน และท้องถิ่นทั้ง ๑๖ แว่นแคว้นให้ด าเนินไปอย่างผาสุกร่วมเย็น” ทั้งนี้ ทรงแสดง
สิ่งควรเว้น ๒ ประการ ที่ทุกคนไม่ควรปฏิบัติตน นั่นก็คือ ๑. การประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกามสุข 
๒. การประกอบตนให้ล าบาก จากนั้นทรงแสดงปฏิปทาอันเป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุ
ถึงเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการ เช่น ๑. สัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ ๓. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ การ
งานชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ ๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ๗. สัมมาสติ ความ
ระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ เป็นต้น อริยมรรคทั้ง ๘ ประการนี้ เป็นทั้งข้อปฏิบัติ เป็น
ทั้งหลักการ เป็นทั้งแนวทาง เป็นทั้งกฎหมาย เป็นทั้งระเบียบกติกา เพ่ือใช้ในการบริหารการพัฒนา
                                                   
  ๒๘๓สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๘๔สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๗ 

โครงการหรือกิจกรรมของพุทธบริษัทสี่ให้บรรลุเปูาหมาย และให้เป็นไปเพ่ือความสงบสุข เพ่ือความรู้
อันยิ่งใหญ่ เพ่ือการรู้แจ้ง เพ่ือถึงซึ่งนิพพาน กล่าวคือ ความสูญสลายไปจากกิเลส เช่น ความโลภ 
ความโกรธ และความหลง เป็นต้น ที่ฝั่งตัวอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งปวงอันมีมูลเหตุมาจากการตั้ง
ความคิดเห็นแบบผิดๆ ความด าริแบบผิดๆ การเจรจาแบบผิดๆ การงานแบบผิดๆ การเลี้ยงชีพแบบ
ผิดๆ การความใช้เพียรแบบผิดๆ ความระลึกรู้แบบผิดๆ และความตั้งใจแบบผิดๆ เป็นต้น ที่ส่งผลให้
โครงการหรือกิจกรรมไม่บรรลุเปูาหมาย นอกจากนี้แล้ว ยังทรงแสดงหลักอริยสัจสี่  กล่าวคือ 
ธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้ ๔ ประการ ให้บุคลากรในองค์กรท าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง โดยการจัด
โครงการเรื่อง “อริยสัจสี่” เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กระจ่างชัดเกี่ยวกับความจริง
เหล่านี้ เช่น ๑. ทุกขอริยสัจ อันได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข ความตาย ความประสบกับสิ่ง
ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งที่ปรารถนานั้นเป็น
ความทุกข์ รวมว่าอุปาทานขันธ์ ๕ คือตัวทุกข์ อันเป็นธรรมชาติของความจริงแท้ที่ทุกคนในองค์กร
ควรก าหนดรู้ ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ เหตุที่ให้เกิดความทุกข์ทางกายทางใจ อันได้แก่ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา อันเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรควรละทิ้งไปให้หมด ๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ ความดับ
ทุกข์ อันได้แก่ การดับตัณหาทั้ง ๓ ประการดังกล่าวไว้ข้อ ๒ นั้น โดยไม่ให้เหลือด้วยมรรคหรือ
แนวทางทั้ง ๘ ประการ อันเป็นธรรมะที่ควรรีบท าให้แจ้งแก่ตน แก่คน แก่องค์กร แก่มหาชน แก่
ท้องถิน่ และแก่ประเทศชาติบ้านเมือง ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ข้อปฏิบัติอันเป็นแนวทางที่
น าไปสู่การดับความทุกข์อย่างถาวร ซึ่งก็ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการนั่นเอง ที่ทุกคนในองค์กรหรือ
ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ทั้งเป็นบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข อย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เมื่อทุกคนทุกฝุายทุกภาค
ส่วนถือปฏิบัติร่วมกันดังกล่าวนี้ จัดได้ว่า เป็นการใช้ความเพียรในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการบริหารโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เท่ากันเทียม และเป็นผลให้โครงการบรรลุเปูาหมายได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้การก าหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง อ านาจหน้าที่ เป็นไป
อย่างถูกต้องชอบธรรม๒๘๕      
 การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ โดยการน าเอาหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามา
ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ก็จะท าให้
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เป็นไปเพ่ือความบ าบัดทุกข์บ ารุง 
ดังต่อไปนี้ คือ  

                                                   
  ๒๘๕สัมภาษณ์ ผ.ศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๘ 

  ๑. จะเป็นองค์กรที่มอีธิสีลสิกขาด้วยศีล จะเป็นองค์กรที่มีอธิจิตตสิกขาด้วยสมาธิ และจะ
เป็นองค์กรที่มีอธิปัญญาสิกขาด้วยปัญญา  
  ๒. จะเป็นองค์กรที่มีความงามเป็นเบื้องต้นแห่งค าสอนด้วยศีล จริงอยู่ ศีลชื่อว่าเป็น
เบื้องต้นแห่งค าสอนหรือแนวทาง เพราะพระบาลีว่า (ถามว่า) "อะไรเล่าชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศล
ธรรมทั้งหลาย" (ตอบว่า) "ศีลที่หมดจดดีแล้วด้วย (ชื่อว่า เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย)" และ
เพราะพระบาลี (โอวาทปาฏิโมกข์ข้อต้น) ว่า "ความไม่ท าบาปทั้งสิ้น" ดังนี้เป็นต้น ก็ศีลนั้น ชื่อว่า 
“งาม” เพราะความเป็นเหตุน ามาซึ่งคุณมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นแก่องค์กร จะเป็นองค์กรที่มีความ
งามในท่ามกลางสังคมด้วยสมาธิ จริงอยู่ สมาธินั้น ชื่อว่า เป็นคุณในท่ามกลางแห่งค าสอนหรือ
แนวทางเพราะพระบาลี (โอวาทปาฏิโมกข์ข้อกลาง) ว่า "การยังกุศลให้ถึงพร้อม" ดังนี้เป็นต้น ก็สมาธิ
นั้นชื่อว่า “งาม” เพราะเป็นเหตุน ามาซึ่งคุณมีอิทธิวิธีเป็นต้นแก่องค์กร และจะเป็นองค์กรที่มีความ
งามในที่สุดด้วยปัญญา  จริงอยู่ ปัญญานั้น ชื่อว่า เป็นที่สุดแห่งค าสอนหรือแนวทาง เพราะพระบาลี 
(โอวาทปาฏิโมกข์ข้อสุดท้าย) ว่า "การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี่เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย" ดังนี้ และเพราะค าสอนหรือแนวทางมีปัญญาเป็นคุณอันยิ่ง ก็ปัญญาชื่อว่า “งาม” เพราะ
ความเป็นเหตุน ามา  ซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ภูเขา
ศิลาแท่งทึบเป็นอันเดียว ย่อมไม่เขยื้อนเพราะแรงลม ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะ
นินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น" 
  ๓. จะเป็นองค์กรที่มอุีปนิสัยแห่งความเป็นผู้ได้วิชชา ๓ ด้วยแนวทางแห่งศีล เพราะบุคคล
อาศัยสีลสมบัติจึงบรรลุวิชชา ๓ ได้ มิใช่อาศัยเหตุอ่ืนจากศีลนั้น จะเป็นองค์กรที่มีอุปนิสัยแห่งความ
เป็นผู้ได้อภิญญา ๖ ด้วยแนวทางแห่งสมาธิ เพราะบุคคลอาศัยสมาธิสมบัติจึงบรรลุอภิญญา ๖ ได้ จะ
อาศัยเหตุอ่ืนจากสมาธินั้นหามิได้ จะเป็นองค์กรที่มีอุปนิสัยแห่งการแตกฉานในปฏิสัมภิทาด้วย
แนวทางแห่งปัญญา เพราะบุคคลอาศัยปัญญาสมบัติจึงบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ ได ้หาใช่ด้วยเหตุอย่างอ่ืน 
  ๔. จะเป็นองค์กรที่เว้นที่สุดโต่ง คือ กามสุขัลลิกานุโยค ด้วยแนวทางแห่งการมีศีลเสมอ
กันจะเป็นองค์กรที่เว้นที่สุดโต่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค ด้วยแนวทางแห่งการปฏิบัติสมาธิอย่างพร้อม
เพรียงกัน และจะเป็นองค์กรแห่งการข้อปฏิบัติตามทางสายกลางด้วยแนวทางแห่งปัญญาอันรอบรู้ 
  ๕. จะเป็นองค์กรที่มอุีบายเครื่องล่วงพ้นอบายด้วยแนวทางแห่งศีลหรือกฎหมาย ระเบียบ
วินัยอันดีที่สังคมโลกยอมรับและเห็นด้วย จะเป็นองค์กรที่มี อุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงกามธาตุด้วย
แนวทางแห่งการปฏิบัติตามหลักสมาธิ และจะเป็นองค์กรที่มีอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงภพทั้งหลาย   
ทั้งปวงด้วยแนวทางแห่งปัญญาอันยิ่ง 
  ๖. จะเป็นองค์กรที่มีการละกิเลสด้วยอ านาจตทังคปหานด้วยแนวทางแห่งศีล จะเป็น
องค์กรที่มีการละกิเลสด้วยอ านาจวิกขัภนปหานด้วยแนวทางแห่งการปฏิบัติตามหลักการและสมาธิ 
และจะเป็นองค์กรที่มีการละกิเลสด้วยอ านาจสมุจเฉทปหานด้วยแนวทางแห่งปัญญาอันยิ่ง 



๒๑๙ 

  ๗. จะเป็นองค์กรที่มธีรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวีติกกมะ (การล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา) 
แห่งกิเลสด้วยแนวทางแห่งศีล จะเป็นองค์กรที่มธีรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อปริยุฏฐาน (การกลุ้มรุมจิตใจ) 
แห่งกิเลสด้วยแนวทางแห่งการปฏิบัติตามหลักการแห่งสมาธิ และเป็นองค์กรที่มีธรรมอันเป็นปฏิปักษ์
ต่ออนุสัย (การแอบแนบอยู่ในจิต) แห่งกิเลส ด้วยแนวทางแห่งปัญญา  
  ๘. จะเป็นองค์กรที่มีการช าระสังกิเลสคือทุจริตด้วยศีล จะเป็นองค์กรที่มีการช าระ
สังกิเลสคือตัณหาด้วยสมาธิและจะเป็นองค์กรที่มีการช าระสังกิเลสคือทิฏฐิ(ความเห็นชอบ)ด้วยปัญญา 
  ๙. จะเป็นองค์กรแห่งความเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีด้วยศีล จะเป็นองค์กร
แห่งความเป็นพระอนาคามีด้วยสมาธิ และจะเป็นองค์กรแห่งพระอรหันต์ด้วยปัญญา เพราะว่า
โสดาบัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "เป็นผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย" พระสกทาคามีก็อย่างนั้น ส่วน   
พระอนาคาม ีตรัสไว้ว่า "เป็นผู้ท าให้บริบูรณ์ในสมาธิ" แต่ พระอรหันต์ ตรัสไว้ว่า "เป็นผู้ท าให้บริบูรณ์
ในปัญญา" เท่านั้น  
  โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น บรรลุเปูาหมายได้ เพราะอาศัยความเป็นองค์กรตามแนวทางดังกล่าวมาข้างต้นนี้ 
ดังนั้น ในการก าหนดนโยบายก็ดี การบริหารก็ดี การจัดบริการสาธารณะก็ดี การบริหารงานบุคคลก็ดี 
การเงินและการคลัง ตลอดถึงการใช้อ านาจหน้าที่ไปในด้านต่างๆ จึงควรอาศัยแนวทางดังกล่าวนี้    
มาเป็นเครื่องส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง๒๘๖ 
 สิ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การประกอบร่างแผนงานหรือ
แผนพัฒนา อบต. ๕ ปี หรือแผนพัฒนาประจ าปี ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญ เช่น การชี้แจง
แผนงานหรือแผนพัฒนาที่ท าขึ้นเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่จัดท าในระยะเวลา ๕ ปี หรือจัดท าเป็น
โครงการประจ าปี พร้อมด้วยหลักการและเหตุผลในการด าเนินการ อันเป็นการแสดงถึงการบริหาร 
การพัฒนาองค์กรเพ่ือความโปร่งใสหรือการสร้างความโปร่งด้วยหลักปธาน ๔ ต่อสาธารณชนหรือ
ประชาชนในพ้ืนที่ในท้องถิ่นและยังจัดได้ว่า เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับทุกคนทุกฝุาย
ในการบริหารผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน ทั้งเป็นการปฏิบัติการตามแบบวิถีพุทธหรือเชิงพุทธให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่วมกันบริหารจัดการ และจัดว่า
เป็นการร่วมกันบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความเท่าเทียมกัน ในทางการบริหารการ
พัฒนาเชิงพุทธนั้น ใช้หลักของความร่วมมือกัน ช่วยกันท า ท่านเรียกวิธีการนี้ว่า “สหกรณ ” สะกะ
ระณัง หรือ สหการ คือ การกระท าร่วมกันหรือบริหารร่วมกัน นั่นเอง เมื่อท าได้ดังนี้ ก็จะเป็นสร้าง
ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ในท้องถิ่นไม่ให้มีความแตกแยกกัน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้อาศัย

                                                   
  ๒๘๖สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๐ 

หลักการคือการท าความเพียรร่วมกันหรือบริหารงานร่วมกันนี้  ก็จะส่งผลให้ทุกคนประสบผลส าเร็จ
และบรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการ๒๘๗  
 ๓.๓  การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 การบริหารโครงการจ าเป็นอยู่แล้วที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่จัดท าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโครงการหรือผู้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแต่ละโครงการ 
จะต้องมีสติพละหรือความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นจะต้องมี เป็น
การบริหารโครงการที่มีความยืดหยุ่นได้สูง หากเรารู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น เพราะจะท าให้เราสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การบริหารโครงการไปตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นภายใต้การบรรลุเปูาหมายเดิมที่ตั้งไว้ สติพละ 
จะท าให้การบริหารโครงการ การติดต่อประสานงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระบบเปิด
มากยิ่งขึ้น มีสติแล้ว ก็จะเกรงกลัวต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น๒๘๘ 
 การน าเอาสติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) อันเป็นหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถท าให้
การบริหาร ด้าน โครงการ บรรลุเปูาหมายได้ เพราะค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้น ได้วางแนวทาง
ของการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธให้กับองค์กรได้ถือปฏิบัติกันไว้ดังนี้ คือ  
  ๑. เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน รักษาคน รักษางาน รักษา
องค์กร รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีสติปัญญารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมือง
ของตนของส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง ระลึกรู้ถึงสิ่งที่ท า ค าที่พูด แม้นานได้ นี้เรียกว่า “สติพละ” ผู้มีสติชื่อ
ว่ามพีลังแห่งการระลึกรู้ 
 ๒. การระลึกรู้ถึงโครงการหรือกิจกรรมที่องค์กรก าลังอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
  ๓. ส่งเสริมการใช้สติพละ (สติที่มีพลัง) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สติสัมโพชฌงค์ (สติที่เป็น
องค์แห่งการรู้แจ้งธรรมชาติ) เอกายนมรรค (มรรคที่เป็นทางเอก กล่าวคือ แนวทาง) นี้ ตรัสเรียกว่า 
สติ ค าว่า สติเป็นเครื่องกั้น คือ เป็นเครื่องขวาง เป็นเครื่องกั้น เป็นเครื่องปูองกัน รักษา คุ้มครอง รวม
ความก็คือ สติเป็นเครื่องก้ันกระแสหรือปัญหาเหล่านั้นได้๒๘๙ 
 ความตั้งมั่นของสตินี้ เป็นสิ่งส าคัญเพราะมีบทบาทในการท างานโครงการหรือกิจกรรม
บรรลุเปูาหมาย สติช่วยให้ไม่หวั่นไหวต่อตน ต่อคน ต่องานที่ท า หรือต่อการก าหนดนโยบาย ต่อการ

                                                   
  ๒๘๗สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๘๘สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๘๙สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๑ 

บริหาร ต่อการจัดบริการสาธารณะ ต่อการบริหารงานบุคคล ต่อการเงินและการคลัง ต่ออ านาจหน้าที่
ที่ใช้ไปอย่างถูกต้อง ถูกธรรม ถูกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถูกระเบียบ กติกา ข้อบังคับ๒๙๐ 
 ถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ท าอย่างละเอียดรอบคอบ สติสภาพไม่หวั่นไหวเพราะความ
ประมาท มีสภาพตั้งมั่นก่อให้เกิดความรู้ยิ่ง มีสติช่วยไม่ให้ความฟูุงซ่าน สติช่วยปูองกันความประมาท
เลินเล่อ ช่วยให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อตน ต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร     
ต่อการบริหารงานโครงการ ต่อการบริหารกิจกรรม ต่อนโยบาย ต่อการบริหาร ต่อการจัดบริการ
สาธารณะ ต่อการเงินการคลังหรือการจัดสรรงบประมาณ ต่ออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล๒๙๑  
  สติช่วยให้เกิดความขยันท าการท างาน สติช่วยให้รู้จัดการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ของโครงการที่
จะน าไปปฏิบัติใช้จริง สติช่วยให้รู้จักการจัดองค์การไว้รองรับ การแบ่งแยกหน้าที่กันท าให้เป็นสัดเป็น
ส่วน ให้กลมกลืนกัน สติช่วยให้รู้จักรับผิดชอบในภาระงานที่ตนปฏิบัติอยู่ สติเป็นทั้งเครื่องมือประสาน
การท างานของตนและของเพ่ือนร่วมงานตลอดจนถึงการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชน รวมไปพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธท่าน
กล่าวเกี่ยวกับสติพละไว้ว่า สติมีพลังในการช่วยอุปถัมภ์ธรรมชาติทั้งปวง สติช่วยดับปัญหา สติช่วย
ไม่ให้เกิดความเกียจคร้านในการท างาน พลังของสติช่วยให้ไม่ประมาทในวัน เวลา ที่ล่วงเลยผ่านไปใน
แต่ละวัน ทั้งนี้ สติยังช่วยให้ระลึกรู้ถึงโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ นั้น ว่ามีตอน เมื่อไร อย่างไร รู้ว่า
ใครมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน๒๙๒  

สติพละ ช่วยให้ไม่เลือนลอย ไม่หลงลืมโครงการต่างๆ สติมีมากยิ่งดี  ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ตน ต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร การบริหารสิ่งต่างๆ สติมีมากยิ่งท าให้โครงการต่างๆ บรรลุเปูาหมายได้
อย่างต่อเนื่อง สติช่วยให้ล่วงพ้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม สติยิ่งมาก  
ยิ่งพูนทวีการบริหารงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน๒๙๓  
 สติพละจะช่วยอุดหนุนค้ าชูให้เกิดแต่สิ่งที่ดีในการบริหารงานองค์กร สตินั้นท่านกล่าวว่า
ยิ่งมีมากยิ่งดีต่อตน ต่อผู้ อ่ืนหรือเพ่ือนร่วม ต่องาน ต่อองค์กร ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ต่อสังคม
ประเทศชาติบ้านเมือง ต่อการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ สติเป็นที่ควรแก่การงานทั้งปวง สติเป็นตัว
ปัญญาในการขจัดปัญหาต่างๆ สติเป็นตัวน าทางแก่คนหลงผิด สตินี้จัดว่าเป็นธรรมอันเอกของสิ่ง

                                                   
  ๒๙๐สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๒๙๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๒สมัภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๓สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ตุลาคม๒๕๕๙. 



๒๒๒ 

ทั้งหลายหรือเป็นหนึ่งของสิ่งทั้งปวง สติเป็นเครื่องมือที่ดีเลิศที่สุดส าหรับใช้ในการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ๒๙๔  
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่ต้องมีให้มาก นั่นคือ “ตัวสติ” สิ่งที่จะต้องสั่งสมให้มากก็คือ 
“สติ” พลังงานที่ต้องแสวงหาอย่างต่อเนื่องก็คือ “สติ” นี้นั่นเอง สติใช้ได้กับทุกอย่าง ทุกงาน ทุกเรื่อง 
ทุกเวลา ทุกสถานที่ สติใช้ได้ทั้งในที่มืดที่สว่าง สติมีความระลึกรู้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจ สติ
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า ของผู้บริหาร ของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน สติช่วยสร้าง
ตน สร้างคน สร้างงาน สร้างองค์กร สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจ สร้างสังคม สร้างประเทศชาติ 
สร้างเพ่ือน สร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างความรู้และความประพฤติ สร้างงานให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
สร้างคนให้ตรงต่อเวลา ต่อสัจวาจา ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ สติช่วยส่งเสริมให้คนระลึกรู้ชั่วดี สติ
เป็นเครื่องช่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับเพ่ือนมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สติช่วยให้การบริหารโครงการ
ที่เป็นไปหลักการหรือแนวทาง มีการก าหนดและการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ และสติเป็นตัว
ช่วยในการติดตามประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินและยังไม่ได้ด าเนิน สติช่วย
ตรวจตราความถูกต้องของโครงการ และที่ส าคัญที่สุดก็คือ สตินี้มีพลังช่วยไม่ให้ตน ผู้อ่ืน งาน องค์กร 
ผลประโยชน์ส่วนรวมทุกอย่าง เกิดความเสียหายหรือหายนะจากสิ่งต่างๆ สติช่วยให้ตน ให้คน ไม่ตก
ไปสู่ที่ที่ชั่ว เช่น นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น หรือติดคุกติดตะรางตามที่ตกเป็นข่าวทาง
สังคม สติยังเป็นสิ่งช่วยให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ทุกคนทุกฝุายได้ร่วมกัน
ประชาคมก าหนดไว้ตามประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขให้บรรลุ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี๒๙๕ 
 สติเป็นเครื่องหมายของความระลึกรู้ ของความสงบสุขเรียบร้อย เป็นเครื่องมือของการ
สร้างความสามัคคีของการท างานร่วมกันในองค์กรและร่วมกันกับองค์กรอ่ืนๆ เป็นเครื่องช่วยระงับ
ความวุ่นวาย ความเดือดร้อนกระวนกระวายทางกายทางใจ สติเป็นเครื่องระงับความรุนแรง สติช่วย
ส่งเสริมให้การบริหารโครงการเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เช่น ท าให้มีเตรียมตัว และการลงมือด าเนินงาน
ตามท่ีวางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทุก
คนทุกฝุายก าหนดไว้ร่วมกัน๒๙๖ 
 ๓.๔  การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหาร การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 

                                                   
  ๒๙๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๕สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๖สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๓ 

 ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเปูาหมาย เพราะหากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
โครงการทั้งในส่วนผู้บริหารโครงการและผู้ปฏิบัติในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการ เมื่อการ
บริหารโครงการเต็มไปด้วยสมาธิพละ คือ การตั้งจิตมุ่งมั่นให้อยู่กับโครงการแต่ละโครงการอย่างใด
อย่างหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถควบคุมจิตให้เกิดศีลและวินัยในการท างานตามมา การท างานก็จะเกิ ด
ความรอบคอบด้วยการใจจดใจจ่อในการท างานภายใต้กฎระเบียบของการท างาน (ศีล) รวมถึงการ
ท างานที่ถูกต้องรวดเร็วด้วยจรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย โครงการก็จะบรรลุเปูาหมายอย่างดี
ที่สุด เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการควรจะต้องมีในตัวของแต่ละ
บุคคล๒๙๗ 
  ต้องอาศัยแนวทางหรือหลักการทางพระพุทธศาสนา คือ ต้องอาศัยก าลังของความมุ่งมั่น
ตั้งใจท าจริง ไม่ท าแบบเล่นๆ ตั้งใจท าโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุให้ได้  มีความเดี่ยวเดียว 
มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ไม่ฟูุงซ่านไปท าสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมที่ท าอยู่ จับงานให้
มั่นคงและหนักแน่น ให้ต่อเนื่อง ให้ทันกับเวลา ให้ทันกับสถานที่ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพของพ้ืนที่ในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ตอบสนองความเดือดร้อนอันเป็นปัญหาเร่งด่วน ตั้งมั่นตั้งใจตรงต่อ
สภาพปัญหาความเดือดร้อนของบ้านหรือชุมชน ของวัด ของโรงเรียน หรือของสถานที่ต่างๆ ในเขต
พ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการที่น าไปปฏิบัติใช้ การใช้สมาธิเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการให้
ด าเนินการไปตามหลักการหรือแนวทางหรือวิธีการที่ปฏิบัติได้ผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีสติให้มั่นคง
ใช้สมาธิในการเตรียมหรือปรับ หรือวิเคราะห์โครงการพัฒนา ก่อนที่จะไปน าไปปฏิบัติ จากนั้น มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พิจารณาให้รอบคอบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของ
โครงการในระหว่างการด าเนินงาน๒๙๘ 
  องค์กรจะต้องส่งเสริมอย่างจริงจังเกี่ยวกับการน าเอาสมาธิพละมาใช้ในการบริหารการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ผู้น า หรือ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคน ต้องรู้และเข้าใจถึงการก าหนด การปรับปรุง การปรับเปลี่ยน หรือการแปลง
งาน และการน าเอานโยบาย แผน แผนงาน หรือ แผนพัฒนา โครงการและกิจกรรมพัฒนาไปปฏิบัติ 
ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นๆ ด้วย อย่างต่อเนื่อง และสิ่งส าคัญต้อง
ก าหนดให้รู้โครงการไหนท าได้หรือไม่ได้ เกินความสามารถหรือไม่เกินความสามารถเพียงพอต่อ
งบประมาณมากน้อยแค่ไหน ซึ่งตรงนี้ต้องก าหนดพิจารณาร่วมกันให้ดีจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อ
โครงการ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อประชาชนในท้องถิ่น หรือต่อบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งนี้ อานุภาพของการใช้สมาธิในการท างานจะมีพลังเสริมให้สงัดจากเครื่องยั่วยุทั้งหลาย จากความ

                                                   
  ๒๙๗สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๙๘สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๔ 

วิตกกังวลทั้งปวง มีความอ่ิมใจและมีความสุขไปกับการท างาน มีความวางเฉยกับสิ่งที่มาพาให้ถอยห่าง
จากการบริหารโครงการ มีสติรอบคอบมากยิ่งขึ้น นี้จัดว่าเป็นพลังของสมาธิ๒๙๙ 
  สมาธิพละหรือก าลังแห่งความตั้งใจนี้เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งมีที่ความส าคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะช่วยเติมเต็มความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต่อน าโครงการไปปฏิบัติในพ้ืนที่ที่เป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนในที่นั้นๆ ทั้งนี้ ในการบริหารการพัฒนาองค์กรแบบเชิงพุทธนั้น ท่านกล่าวว่ามีลักษณะดังนี้ 
คือ ฉันทสมาธิปธานสังขาร มีการส่งเสริมสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุ่งมั่น วีริยสมาธิ มี
การส่งเสริมสมาธิที่เกิดจากความเพียรพยายาม จิตตสมาธิ มีการส่งเสริมสมาธิที่เกิดจากการเอาใจใส่ 
และ วีมังสาสมาธิ มีการส่งเสริมสมาธิที่เกิดจากพิจารณาไตร่ตรอง ในแนวทางดังกล่าวมาข้างต้นนี้ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางในทางโลกิยะ (ทางโลก) และในทางโลกุตตระ(ทางธรรม) ๓๐๐ 
  ก็บุคคลผู้ประกอบด้วยสมาธิพละ กล่าวคือ ผู้มีพลังคือความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ ท่านกล่าวไว้ว่า 
เป็นบุคคลผู้อยู่ไม่ห่างจากการเพ่งพินิจอันเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให้การบริหารการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเปูาหมาย บุคคลผู้ปฏิบัติการตามหลัก
สมาธิพละนี้ ชื่อว่าได้ท าตามค าสอนของศาสดาและปฏิบัติตามโอวาท และได้ชื่อว่าเป็นผู้รับเงินเดือน
หรือภาษีของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่า๓๐๑ 
  โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะส าเร็จผลได้เป็นอย่างดีและไม่เกิดความผิดพลาดเสียหาย 
องค์กรจะต้องอาศัยรากฐานเชิงพุทธทั้ง ๘ รากฐานนี้ มาเป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนา
โครงการ คือ การบริหารความคิดเห็นอย่างถูกต้อง การบริหารความด าริอย่างถูกต้อง การบริหาร
ค าพูดหรือการเจรจาอย่างถูกต้อง การบริหารหน้าที่การงานอย่างถูกต้อง การบริหารการเลี้ยงชีพอย่าง
ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายบ้านเมือง การบริหารความเพียรพยายามอย่างถูกต้องชอบธรรม การบริหาร
สติหรือความระลึกรู้ และการบริหารสมาธิในการปฏิบัติกิจทุกอย่างนั้น เมื่อปฏิบัติหลักการดังกล่าวนี้ 
จัดได้ว่าเป็นการส่งเสริมการบริหารงานหรือปฏิบัติงานให้บรรลุผลอย่างทวีคูณ๓๐๒ 
 สาเหตุที่ท าให้สมาธินี้เป็นธรรมมีพลังอ านาจในการจัดการสิ่งต่างๆ เพราะสมาธินี้ช่วย
ส่งเสริมให้มนุษย์ไม่ฟูุงซ่านไปกับเหตุการณ์ต่างๆ สมาธิจัดว่าเป็นธรรมค้ าจุนจิตไม่ให้จิตวิตกกังวล 
สามารถน าไปใช้ในการบริหารกิจการ หรือโครงการต่างๆ ที่ถูกจัดท าขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้ งนี้ 
ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับสมาธิพละไว้ว่า สมาธิพละ เป็นอย่างไร 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว  บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร   
มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน 

                                                   
  ๒๙๙สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๓๐๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๑สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๒สัมภาษณ์ พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,๑๐ตุลาคม๒๕๕๙. 



๒๒๕ 

มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป 
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ สัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญ
ว่า ‘ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’ เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุ
จตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่า “สมาธิพละ”๓๐๓  
  นักปรัชญา กล่าวไว้ว่า “พรสวรรค์หรือจะสู้พรแสวง” โครงการหรือกิจกรรมนี้ก็เช่นกัน  
ถ้าหากขาดการแสวงหลักการหรือแนวทางที่จะน าไปใช้การบริหารงานอย่างถูกต้องและถูกวิธีแล้ว 
โครงการหรือกิจกรรมย่อมไม่ส าเร็จผลหรือบรรลุเปูาหมายได้ ฉะนั้น องค์กรจะต้องออกแสวงหา
หลักการหรือแนวทางให้ถูกต้องชอบธรรมเกี่ยวกับหลักความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่ไป
ด้วยกันจึงจะท าให้งานส าเร็จผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับการส่งเสริมให้คนในองค์กรหรือหน่วยงาน
รู้จักการใช้สมาธิในการท างานให้มากๆ ทั้งนี้ ในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนเกี่ยวกับหลักการหรือ
แนวทางของการปฏิบัติตามหลักสมาธิไว้ดังนี้ คือ การท าจิตให้ปราศจากความก าหนัดในกามคุณ ๕ 
เช่น รูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัส เป็นต้น และไม่ประพฤติปฏิบัติให้จิตของตนคิดไปในทางไม่ดี
ทั้งหลายทั้งปวง ท าจิตใจของตนให้ปราศจากความวิตก วิจาร ท าจิตใจของตนให้เอิบอ่ิมและมีความสุข
จากการปฏิบัติสมาธิ ท าจิตของตนให้ยินดีในความสงบ รักสงบ ไม่ฟูุงซ่าน รู้จักปล่อยวางความคิดที่ผิด 
ความด าริที่ผิด วาจาที่ผิด การงานที่ผิด การเลี้ยงชีพที่ผิด ความเพียรพยายามที่ผิดธรรมผิดกฎหมาย
บ้านเมือง ความระลึกไปในทางท่ีผิดหรือในทางแง่ลบ และความตั้งใจไปในทางท่ีผิด เมื่อท าจิตใจให้หนี
จากความหลงผิดดังกล่าวนี้แล้ว ก็น าวิธีที่ถูกต้องและไม่ผิดไปใช้ในการบริหารการพัฒนาโครงการหรือ
กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้เพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งที่เป็นศูนย์กลาง
และเป็นพลังแห่งความส าเร็จในการบริหารการจัดการโครงการหรือกิจกรรมทั้งปวง ก็คือ การใช้สมาธิ
ควบคู่ไปกับการท างาน นั่นเอง๓๐๔ 
 โครงการหรือกิจกรรมจะส าเร็จผล ในทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธผู้รู้ทั้งหลายท่าน
ใช้หลักการดังต่อไปนี้ คือ การส่งเสริมสมาธิเข้ามามีบทบาทในการท ากิจทุกอย่าง เพราะว่าสมาธินี้เป็น
พลังส าคัญในการสร้างความอดทน อดกลั้น ความเป็นหนึ่ง ความนิ่ง ความสงบ บ าบัด เยียวยา รักษา 
ปูองกัน ต้านทาน มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ฟูุงซ่าน ไม่ออกทาง อยู่ในกรอบ เป็นเสมอไม้บรรทัด เป็นเสมอราง
รถไฟ เป็นเสมอเพ่ือน สมาธินี้สร้างแต่คุณ ไม่สร้างโทษ สมาธินี้เป็นก าลังส าคัญในการช่วยสงเคราะห์
เพ่ือนโลกให้พ้นจากปัญหาความทุกข์เดือดร้อนทั้งทางกายและทางจิตใจ และสมาธินี้เองที่นักปราชญ์
ราชบัณฑิตทั้งหลาย กล่าวไว้ว่า เป็นจริยธรรมเครื่องสร้างความสงบสุขให้แก่ตน คน งาน องค์กร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเรียน การศึกษา และประเทศชาติบ้านเมือง เดินไปด้วยกันอย่างมี
ความสุขไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่ข่มเหงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน สมาธินี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า
                                                   
  ๓๐๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๔สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๖ 

เป็นธรรมยังประโยชน์ให้ส าเร็จหรือบรรลุได้ในกิจทุกอย่าง สมาธินี้เป็นธรรมเครื่องประสานการท างาน
ของคนหลายๆ คน เกิดการท างานร่วมกันได้อย่างเป็นทีม๓๐๕  
 ๓.๕  การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ 
 การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารโครงการ เป็นสิ่งที่ดี มุ่นเน้นไปที่ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารโครงการ เพราะการกระท าการใดๆ ก็ตาม หากมีความรอบรู้ในหน้าที่การงานที่ตนเอง
กระท าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารนโยบาย แผนงาน โครงการ ย่อมส่งผลเชิงบวก จะท าให้เกิดความ
รอบคอบ เกิดแนวทางการด าเนินการที่ดี เกิดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการบริหาร
โครงการ เปูาหมายก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้แน่นอน เพราะความรอบรู้ 
จะท าให้ทุกกระบวนการของงานและทุกกิจกรรมในโครงการมีความรัดกุมเที่ยงตรงมากขึ้น ผลย่อม
ออกมาดังที่คาดหวังไว้โดยแน่แท้๓๐๖ 
  มีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้นิมนต์หลวงพ่อที่วัดมาแสดงธรรมเพ่ือให้เกิดปัญญา เพ่ือ
เพ่ิมพูนปัญญา เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน โดยได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์มหา
สมปองมาบรรยายธรรม๓๐๗ 
 การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธที่ประกอบด้วย สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ 
และ ปัญญาพละ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการท างาน โดยเฉพาะการก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ สัทธาพละ และ ปัญญาพละ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี 
รวมถึง ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการภายใน การด าเนินโครงการที่จัดท าขึ้นในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกปัจจัยที่กล่าวมาสมควรน ามาใช้กับตัวปัจเจกบุคคล บุคลากรทุกคนที่มี
หน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และโครงการ เพราะจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ในการท างาน เมื่อโครงการบรรลุเปูาหมาย แผนก็บรรลุเปูาหมาย นโยบายที่ก าหนดออกมาก็เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม๓๐๘ 
  ปัญญาพละหรือที่แปลว่า “ก าลังทางความรอบรู้” นี้ เป็นข้อธรรมอีกประหนึ่งของหลัก
พละ ๕ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารเพ่ือพัฒนาองค์กรพุทธบริษัทสี่ให้มีความ

                                                   
  ๓๐๕สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๖สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๐๗สัมภาษณ์ จ่าเอกบรรเทิงศักดิ์ มหามาตย์,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง,๘กันยายน๒๕๕๙. 
  ๓๐๘สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิ์งาม, ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๒๗ 

เจริญรุ่งเรือง มีพลังอ านาจในการบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆ อย่างชาญฉลาดที่สุด นักปราชญ์ทั้ งหลาย
ใช้เป็นประจ าเพราะสามารถน าไปใช้ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ เพ่ือพัฒนาตน คน การงาน และองค์กร 
หรือแม้แต่ใช้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ เพ่ือให้ปัญหาเหล่านั้นหลุดพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้นั้น ยังเป็นข้อธรรม
อีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่ควรยึดไว้เป็นหลักในการบริหารองค์กรและควรตั้งให้
มั่นไว้ในจิตใจ เพราะปัญญาพละนี้จะเป็นพลังส่งเสริมให้การบริหารการพัฒนาสิ่งต่างๆ ทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรสัมฤทธิ์ผลตามท่ีเราต้องการ นอกจากนี้ องค์กรจะต้องสร้างระบบคุ้มครอง
ด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เช่น หลักอธิฐานธรรม ๔ ประการ หรือธรรมอันพ้ืนฐานส าคัญอย่างยิ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วย ๑. ปัญญาธิษฐาน ธรรมะที่ทุกคนควรตั้งไว้ในใจ คือ ปัญญา ความรอบรู้
ในหลักการของการบริหารจัดการ ๒. สัจจาธิษฐาน ธรรมะที่ทุกคนควรตั้งไว้อย่างยิ่งในจิตใจ คือ 
สัจจะ ความสัตย์จริง ซื่อตรงต่อคน ต่องาน ต่อองค์กร ต่อประชาชน ต่อชุมชน ต่อการบริหารงานตาม
หลักความถูกต้องชอบธรรม ๓. จาคาธิษฐาน ธรรมะที่ทุกคนควรตั้งไว้ในใจ คือ จาคะ การเสียสละ
ก าลังแรงกายแรงใจเพ่ือท าคุณประโยชน์ให้เกิดต่อองค์กร ต่อสังคม ต่อประชาชน ต่อชุมชน และ ๔. 
อุปสมาธิษฐาน ธรรมะที่ทุกคนควรตั้งไว้ในใจ คือ อุปสมะ ความสงบสุข การเข้าไปสร้างความสงบสุข
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ เป็นต้น ข้อธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ 
ควรน ามาส่งเสริมการพัฒนาระบบการด าเนินงานและการบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นที่ต้องรับผิดชอบ
มากขึ้น ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบล สร้างระบบการ
บริหารเชิงพุทธดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลให้ทุกคนทุกฝุายช่วยกันบริหารงานโครงการขององค์กรบรรลุ
เปูาหมายได้๓๐๙ 
 ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น จะต้องหลักพุทธธรรมเข้าเสริมองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมกันในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาองค์กรให้
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งธรรมาธิปไตยเป็นหลัก เมื่อทุกคนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรมาธิปไตยนี้แล้ว  
ก็จะสามารถบริหารงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น 
ในทางการบริหารการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาจึงนิยมใช้หลักธรรม เช่น หลักสังคหวัตถุ หรือ
ข้อธรรมอันเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเพ่ือนมนุษย์ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นหมู่เป็นคณะ 
ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑. ทาน (การให้) ๒. เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) ๓. อัตถจริยา (การประพฤติ

                                                   
  ๓๐๙สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๘ 

ประโยชน์) และ ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) เป็นต้น เข้าส่งเสริมการบริหารงานองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารงานบุคคลเป็นจัดการ ๓๑๐  
  การบริหารการเงินการคลังนั้น ก็ถือว่า เป็นปัจจัยอันส าคัญอีกเหมือนกัน เพราะมีผลต่อ
การบริหารงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมกันก าหนดขึ้นจากปัญหาความ
เดือดร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วน เพราะจะต้องบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อรายรับและรายจ่าย
อย่างประหยัดให้พอดีกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่ งในหลักการบริหารโภคทรัพย์ทาง
พระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ดังนี้ คือ หลักโภควิภาค ๔ ประการ (การแบ่งโภคะเป็น ๔ ส่วน, 
หลักการแบ่งทรัพย์โดยจัดสรรเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ (เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย) คือ ๑ ส่วน เก็บไว้ใช้
จ่ายในการเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบ ารุง และใช้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ส่วนที่ ๒ และ ส่วนที่ ๓ (ทฺ
วีหิ กมฺม  ปโยชเย) คือ ๒ ส่วน เก็บไว้ใช้จ่ายในการลงทุนประกอบการงาน เช่น โครงการหรือกิจกรรม
ที่จะจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของทุกฝุาย ส่วนที่ ๔ (จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย) คือ อีก ๑ ส่วน เก็บไว้ใช้จ่าย
ในคราวจ าเป็น เป็นต้น เมื่อปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ ก็จะสามารถท าให้การบริหารงาน ด้าน 
โครงการ หรือ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเปูาหมายได้ ดังนั้น ปัญญาพละนี้ ท่านจึงกล่าวว่า เป็นพลังที่
ทรงคุณค่าอย่างมหาศาลในการเสริมสร้างหรือส่งเสริมให้สรรพกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เต็มที่
และช่วยแต่งเติมให้กิจการนั้นๆ ไม่ขาดตกบกพร่อง๓๑๑  
  ปัญญาพละนี้เมื่อน ามาส่งเสริมการบริหารการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ก็จะส่งผลให้องค์กรมีความ
เจริญเติบโตและพรั่งพร้อมไปด้วย ๑. ญาติสัมปทา (ความพรั่งพร้อมแห่งญาติ) ๒. โภคสัมปทา (ความ
พรั่งพร้อมแห่งโภคะ) ๓. อาโรคยสัมปทา (ความพรั่งพร้อมด้วยความไม่มีโรคกล่าวคือความทุกข์ความ
เดือดร้อนของตนและพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่น) ๔. สีลสัมปทา (ความพรั่งพร้อมแห่งศีล กล่าวคือ 
ความระเบียบวินัยอันดี เคารพในกฎหมายบ้านเมือง) และ ๕. ทิฏฐิสัมปทา (ความพรั่งพร้อมแห่งทิฏฐิ 
กล่าวคือ ความคิดเห็นอันถูกต้องชอบธรรมของทุกคนทุกฝุาย)๓๑๒  
  ปัญญาพละ (ก าลังแห่งปัญญา) นี้ จะมีผลทวีคูณยิ่งขึ้นได้ บุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของศีลและหลักพละ ๕ ประการดังกล่าวมาข้างต้นนั้น
ด้วย จึงจะสามารถท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบรรลุเปูาหมายได้  
  ทั้งนี้ เมื่อคณะผู้บริหารก็ดี ผู้บริหารท้องถิ่นก็ดี เจ้าหน้าที่ผู้ข้าราชการประจ าก็ดี และ
บุคลากรทั้งที่เป็นประจ าและอัตราจ้างก็ดี ได้ประพฤติตนอยู่ในศีล ในระเบียบวินัย ในกฎหมาย ใน

                                                   
  ๓๑๐สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,๑๕ตุลาคม๒๕๕๙. 
  ๓๑๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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๒๒๙ 

กติกา และข้อบัญญัติอ่ืนๆ ตามที่ได้บัญญัติร่วมกันไว้ ก็จะส่งผลให้บุคคลผู้มีศีลเพียบพร้อมไปด้วย
ความสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ คือ ๑. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ มีโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมี
ความไม่ประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล ๒. กิตติศัพท์อัน
งามของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมขจรไป นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒ แห่งศีลสมบัติของบุคคล
ผู้มีศีล ๓. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล จะเข้าไปยังบริษัทใดๆ จะเป็นขัตติยบริษัทก็ตาม พราหมณ
บริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไป นี้เป็นอานิสงส์
ประการที่ ๓ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล ๔. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมไม่หลงลืมสติตาย นี้
เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล ๕. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล หลังจาก
ตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๕ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล๓๑๓ 
 การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการหรือกิจกรรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น จะประสบความส าเร็จได้นั้น ในทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ
ส าหรับองค์กรท่านได้แสดงหลักการอันเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมบทไว้ว่า ส่วนที่ ๑ คือ จะต้องเริ่มต้นจาก
การที่มนุษย์มีศีล ๕ เสียก่อน และจะต้องควบคู่ไปกับการมีระเบียบ วินัย ข้อบังคับ กติกา มีความ
เคารพในกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นตามบัญญัติตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร    
ที่เราถือปฏิบัติสืบๆ มากันในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันหลักใหญ่ที่คุมอยู่ทุกพ้ืนที่
ของประเทศไทยนั้นด้วย จึงจะเป็นเครื่องคุ้มครอง ส่งเสริม และขยายสิทธิเสรีภาพตามที่ประชาชน
ต้องการ ส่วนที่ ๒ คือ จะต้องมีสมาธิความตั้งใจจริงร่วมกัน ส่วนที่ ๓ คือ จะมีปัญญาความรอบรู้ รู้ทั่ว 
รู้ถึง รู้ลึก รู้อย่างสุขุมคัมภีรภาพ ให้ครบกระบวนการทั้ง ๓ ประการ ซึ่งได้แก่ ๑. จินตามยปัญญา มี
ความรอบรู้ที่เกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุหาผล ๒. สุตมยปัญญา มีความรอบรู้ที่เกิดจากการ
สดับตับฟังหรือการศึกษาเล่าเรียน ๓. ภาวนามยปัญญา มีความรอบรู้ที่เกิดการฝึกฝน อบรม และลง
มือปฏิบัติ ทั้งนี้ ปัญญาหรือความรอบรู้นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างละเอียดสุขุมนั้นจะต้องอาศัยความสงัด 
ความปราศจากวิราคะ และอาศัยนิโรธ คือ ความขจัด และพึงมีจิตที่มีอ้อมไปในทางเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์สุขส่วนรวม และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดของประชาชน
หรือจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการนั้นๆ ก่อนที่จะมีการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมจริง อย่างไรก็ตามต้องให้มีกฎหมายบัญญัติไว้ในรายละเอียดด้วย๓๑๔ 
  จะต้องมีการก าหนดถึงช่องทาง วิธีการ และการด าเนินการโครงการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการแสดงความคิดเห็น และจะต้องมี
หน้าที่ในการรายงานผลการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ต่อประชาชนทุกปี ไม่ว่าจะ
เป็นรายงานผลการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายเกี่ยวกับงบประมาณ รวมไปถึงผลการด าเนินงาน 
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๒๓๐ 

ทัง้นี้ ในทางการบริหารเชิงพุทธนั้น ท่านกล่าวไว้ว่า ปัญญาพละนี้ เป็นเครื่องมือก าจัดความโลภ ความ
โกรธ ความหลง หรือเป็นก าลังส าคัญในการก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ เมื่อเจริญพละ ๕ ประการ 
ท าพละ ๕ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน ทั้งนี้ ปัญญาพละ
นี้ ยังจัดได้ว่า เป็นธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ปัญญา คือ  
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาลุ่มลึก คือ มี
ปัญญาที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง คือ ได้บรรลุ
อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญา
กว้างขวาง คือ มีปัญญาที่หนักหน่วงดุจแผ่นดินสามารถข่มกิเลสทั้งปวงมีราคะ เป็นต้น เพ่ือความเป็น 
ผู้มากด้วยปัญญา เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไว เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญา
ร่าเริง เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาคล่องแคล่ว เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม คือ มีปัญญาที่ละ 
บรรเทา ดับกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาปอกุศลธรรม ท าให้ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ 
ฯลฯ กรรมที่น าสัตว์ไปสู่ภพ และหมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งอริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ 
อภิญญา ๖ และเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาช าแรกกิเลสทั้งหลาย ทั้งนี้ ปัญญาพละยังมีผลท าให้เกิด
ความคิดที่รู้จักพินิจพิจารณาถึงรายละเอียดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการก ากับดูแลการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้นนั้นด้วย๓๑๕ 
 ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนั้น ท่านกล่าวสาเหตุแห่งการบรรลุเปูาหมาย หรือเหตุ
แห่งวิมุตติ ๕ ประการ คือ  
  ๑. พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมคืออริยสัจ ๔ 
ประการแก่ผู้มองเห็นภัยในวัฏสงสารกล่าวคือการเวียนว่ายตายเกิดในพระธรรมวินัยนี้ เธอรู้แจ้งอรรถ
คือรู้ความหมายแห่งบาลีนั้นว่า ศีลมาในที่นี้ สมาธิมาในที่นี้ ปัญญามาในที่นี้  รู้แจ้งธรรมคือรู้บาลีคือ
พระพุทธพจน์ เช่น ทรงจ าบาลีที่ให้รู้ความหมายได้อย่างถูกต้องในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือ 
เพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอ เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม ย่อมเกิด
ปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข 
จิตย่อมตั้งมั่น นี้เป็นวิมุตตายตนะหรือความบรรลุเปูาหมายประการที่ ๑  
  ๒. พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แต่
ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อ่ืนโดยพิสดาร นี้เป็นวิมุตตายตนะหรือ
ความบรรลุเปูาหมายประการที่ ๒  

                                                   
  ๓๑๕ สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๓๑ 

  ๓. พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อ่ืนโดยพิสดาร แต่ภิกษุสาธยาย
ธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร นี้เป็นวิมุตตายตนะหรือความบรรลุเปูาหมาย
ประการที่ ๓  
  ๔. พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อ่ืนโดยพิสดาร ไม่ได้สาธยายธรรม
ตามท่ีตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร แต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม
ตามท่ีตนได้สดับมาตามท่ีตนได้เรียนมา นี้เป็นวิมุตตายตนะหรือความบรรลุเปูาหมายประการที่ ๔  
  ๕. พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อ่ืนโดยพิสดาร ไม่ได้สาธยายธรรม
ตามท่ีตนได้สดับมาตามท่ีตนได้เรียนมาโดยพิสดาร และไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม
ตามท่ีตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา แต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดี มนสิการดี ทรง
จ าไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญา เธอรู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม ในธรรมนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิต
อย่างใดอย่างหนึ่งมาดี มนสิการดีทรงจ าไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม
ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับ
สุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะหรือความบรรลุเปูาหมายประการที่ ๕๓๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
  ๓๑๖สัมภาษณ์ อาจารย์สันติ เมืองแสง, อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๓๒ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
โครงการ  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(สัทธาพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน โครงการ 

มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินโครงการ ๑ ๓ 

จะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ๑ ๓ 

เชื่อมั่นพระปัญญาของพระพุทธเจ้า ๑ ๑๘ 

โครงการปฏิบัติตามหลักมรรค ๘ ๑ ๑๘ 

สัมมาทิฏฐิ-ความรู้ในหลักอริยสัจ ๔ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สัมมาสังกัปปะ-ความด าริ ๓ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สัมมาวาจา-วจีสุจริต ๔ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สัมมากัมมันตะ-กายสุจริต ๓ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สัมมาอาชีวะ-ประกอบสัมมาชีพ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สัมมาวายามะ-ปธาน-สัมมัปปธาน  ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สัมมาสติ-สติปัฏฐาน ๔ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สัมมาสมาธิ-ฌาน ๔ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การลดละความโลภ โกรธ หลง ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การก าหนดประเภทของงาน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ส ารวจความต้องการทางทรัพยากร ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ก าหนดคุณภาพของสิ่งที่จะพัฒนา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การประกาศให้ประชาชนได้ทราบ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

โครงการที่จะด าเนินตามแผนงาน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การวัด ติดตามประเมินผลโครงการ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ใช้หลักกัลยาณมิตตตา-สีลสัมปทา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ใช้หลักฉันทสัมปทา-อัตตสัมปทา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ใช้ทิฏฐิสัมปทา-อัปปมาทสัมปทา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ใช้หลักสมชีวิธรรม ๔ ประการ ๑ ๒๕ 



๒๓๓ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
โครงการ (ต่อ)  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(วิริยพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน โครงการ 

บรรลุเปูาหมาย เกิดจากความเพียร ๑ ๓ 

ต้องมีสาระส าคัญตามกระบวนการ ๒ ๑๘,๑๙ 

การบริหารงานตามหลักปธาน ๔  ๒ ๑๘,๑๙ 

มีที่มาของโครงการ ๒ ๑๘,๑๙ 

มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒ ๑๘,๑๙ 

มีเปูาหมาย ระบุขนาด ปริมาณ ๒ ๑๘,๑๙ 

มีวิธีการด าเนินการตลอดโครงการ ๒ ๑๘,๑๙ 

งบประมาณท่ีใช้อย่างชัดเจน ๒ ๑๘,๑๙ 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒ ๑๘,๑๙ 

ระบุจ านวนประชากร ๒ ๑๘,๑๙ 

ก าหนดวิธีด าเนินการอย่างรอบคอบ ๓ ๑๘,๑๙,๒๐, 

ผลักดันโครงการให้บรรลุเปูาหมาย ๒ ๑๘,๑๙ 

การก าหนดจัดล าดับความส าคัญ ๑ ๑๙,๑๙ 

มีธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจ ๑ ๑๙, 

ใช้หลักปธาน ๔ / สัมมัปปธาน ๔ ๒ ๑๘,๑๙ 

ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของพละ ๕ ๑ ๒๐ 

สองคล้องกับวัตถุประสงค์เปูาหมาย ๑ ๒๑ 

เน้นไปที่ผู้น าหรือผู้เชี่ยวชาญ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การศึกษาอบรม การสัมมนา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การเข้าร่วมโครงการธรรมปฏิบัติ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

จัดท าเป็นโครงการประจ าปี ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การพัฒนาองค์กรเพ่ือความโปร่งใส ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

การปฏิบัติการตามแบบวิถีพุทธ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ใช้หลักความร่วมมือกัน ช่วยกันท า ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สร้างความโปร่งด้วยหลักปธาน ๔ ๑ ๒๕ 



๒๓๔ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
โครงการ (ต่อ)  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(สติพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน โครงการ 

มีสติพละหรือความรู้เท่าทัน ๑ ๓ 

มีสติเป็นเครื่องรักษาตน-คน-องค์กร ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ผู้มีสติชื่อว่ามีพลังแห่งการระลึกรู้ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติช่วยกั้น-ขวาง-ปูองกัน-รักษา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ถูกธรรม ถูกกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑ ๑๙ 

สติช่วยให้ระลึกรู้ นึกถึง เลือกเฟูน ๑ ๑๙ 

สติปูองกันความประมาทเลินเล่อ ๑ ๑๙ 

สติช่วยให้เกิดความขยันท างาน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติช่วยให้รู้จัดการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติช่วยให้รู้การจัดองค์การไว้รองรับ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

แบ่งหน้าที่กันท าให้เป็นสัดเป็นส่วน ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติช่วยอุปถัมภ์ธรรมชาติทั้งปวง ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติช่วยดับปัญหา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติช่วยให้ไม่ประมาทในวัน เวลา ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติยังช่วยให้ระลึกรู้ถึงโครงการ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติเป็นเครื่องระงับความรุนแรง ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

ท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ๑ ๒๕ 

ช่วยอุดหนุนค้ าชูให้เกิดแต่สิ่งที่ดี ๑ ๒๕ 

สติยิ่งมีมากยิ่งดีต่อการบริหารงาน ๑ ๒๕ 

ต่อการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ๑ ๒๕ 

สติเป็นที่ควรแก่การงานทั้งปวง ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติเป็นตัวปัญญาในการขจัดปัญหา ๑ ๒๕ 

สติเป็นตัวน าทางแก่คนหลงผิด ๑ ๒๕ 

สติจัดว่าเป็นธรรมชั้นเอก-ชั้นเยี่ยม ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

สติเป็นเครื่องหมายของความระลึกรู้ ๑ ๒๕ 



๒๓๕ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
โครงการ (ต่อ)  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(สมาธิพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน โครงการ 

ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเปูาหมาย ๑ ๓ 

การตั้งจิตมุ่งมั่นให้อยู่กับโครงการ ๑ ๓ 

จดจ่อ ท างานภายใต้กฎระเบียบ ๑ ๓ 

ตั้งใจท าจริง ไม่ท าแบบเล่นๆ ๑ ๑๘ 

ไม่ย่อท้อ ไม่ฟูุงซ่านไปท าสิ่งอื่นๆ ๑ ๑๘ 

จับงานให้มั่นคงและหนักแน่น ๑ ๑๘ 

สติช่วยให้ต่อเนื่อง และ ทันกับเวลา ๑ ๑๘ 

ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๑ ๑๘ 

ใช้สมาธิเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการ ๑ ๑๘ 

ใช้สมาธิในการเตรียมหรือปรับ ๑ ๑๘ 

ใช้สมาธิวิเคราะห์โครงการพัฒนา ๑ ๑๘ 

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโครงการ ๑ ๑๘ 

จะต้องมีการติดตามประเมินผล ๑ ๑๙ 

ให้สงัดจากเครื่องยั่วยุทั้งหลาย ๑ ๑๙ 

อ่ิมใจและมีความสุขไปกับการท างาน ๑ ๑๙ 

มีสติรอบคอบมากยิ่งขึ้น ๑ ๑๙ 

สมาธิช่วยให้เกิดความพอใจ ๑ ๒๐ 

สมาธิช่วยให้เกิดความเพียร ๑ ๒๐ 

สมาธิช่วยให้เกิดความเอาใจใส่ ๑ ๒๐ 

สมาธิช่วยให้เกิดการพิจารณา ๑ ๒๐ 

ประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางโลกทางธรรม ๑ ๒๐ 

มีพลังอ านาจในการจัดการสิ่งต่างๆ ๑ ๒๔ 

ไม่ฟูุงซ่านไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ๑ ๒๔ 

สร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ประชาชน ๑ ๒๔ 

   



๒๓๖ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงความถี่และจ านวนผู้ตอบประเด็นการบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ด้าน 
โครงการ (ต่อ)  

การบริหาร 
การพัฒนา 

รายละเอียด/ตัวบ่งช้ี 
(ปัญญาพละ) 

ความถี่ คนที่ 

ด้าน โครงการ 

จะท าให้เกิดความรอบคอบ ๑ ๓ 

เกิดแนวทางการด าเนินการที่ดี ๑ ๓ 

เกิดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ๑ ๓ 

โครงการมีความรัดกุมมากขึ้น ๑ ๓ 

โครงการเพิ่มพูนปัญญา ๑ ๗ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการท างาน ๑ ๓ 

มีพลังอ านาจในการบริหารจัดการ ๑ ๓ 

หลักอธิฐานธรรม ๔ ประการ ๑ ๑๘ 

๑. ปัญญาธิษฐาน ๑ ๑๘ 

๒. สัจจาธิษฐาน ๑ ๑๘ 

๓. จาคาธิษฐาน ๑ ๑๘ 

๔. อุปสมาธิษฐาน ๑ ๑๘ 

หลักสังคหวัตถ ุ๔ ๑ ๑๙ 

หลักโภควิภาค ๔ ประการ ๑ ๒๐ 

ความพรั่งพร้อมแห่งญาติ ๑ ๒๑ 

ความพรั่งพร้อมแห่งโภคะ ๑ ๒๑ 

ความพรั่งพร้อมด้วยความไม่มีโรค ๑ ๒๑ 

ความพรั่งพร้อมแห่งศีล ๑ ๒๑ 

ความพรั่งพร้อมแห่งทิฏฐิ ๑ ๒๑ 

เริ่มต้นจากการที่มนุษย์มีศีล ๕ ๑ ๒๓ 

ควบคู่ไปกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑ ๒๓ 

๑. จินตามยปัญญา-คิดหาเหตุผล ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. สุตมยปัญญา-ศึกษาเรียนรู้ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ภาวนามยปัญญา-ฝึกฝน/อบรม/ ๘ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

   



๒๓๗ 

๔.๓  แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม 
 ๔.๓.๑  แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน นโยบายเชิงพุทธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้  
  ๑. การก าหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามจะต้องมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย และนโยบายที่ก าหนดนั้นจะต้องชัดเจนต่อสายตาประชาชน และต้อง
ปฏิบัติให้อยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะต้องมีระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาก ากับทุกครั้ง จะต้องมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมานั้น จะต้องมีการเปิดเผยให้พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้
รับทราบอย่างเป็นทางการและมีท่ีมาท่ีไปอย่างชัดเจน จะต้องมีการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ท้องถิ่น
ของตน นโยบายนั้นๆ จะต้องมีการบูรณาการและยืดหยุ่นได้ มีหลักการทางพระพุทธศาสนา มีการ
เตรียมความพร้อมที่ดี มีประชาชนร่วมก าหนดนโยบาย มีการให้ทุกคนได้ตัดสินใจ มีเวทีประชาคมใน
หมู่บ้านทุกๆ ปี รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสาร ในขณะเดียวกันนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนจะต้องร่วมกันก าหนดนโยบายให้ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่น ๔ ประการ คือ ๑) การเชื่อมั่นในเรื่องของการกระท า ๒) การเชื่อมั่นใน
เรื่องของผลของการกระท า ๓) การเชื่อมั่นในเรื่องที่ว่าทุกๆคน มีกรรมเป็นของตนเอง กล่าวคือ ท าดี
ย่อมได้รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว และ ๔) การเชื่อม่ันในพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  
  ๒. ในขณะที่มีการจัดเวทีประชาคมนั้นจะต้องร่วมกันก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
หลักความเพียรทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ หลักปธาน ๔ ประการ ได้แก่ ๑) สังวรปธาน การ
ก าหนดนโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือความส ารวมระมัดระวังและเป็นไปเพ่ือการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง ๒) ปหานปธาน การก าหนดนโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือ
ความลดละเลิกสิ่งที่ไม่ใช้นโยบายที่มาจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ๓) ภาวนาปธาน การก าหนด
นโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือความสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน ๔) 
อนุรักขนาปธาน การก าหนดนโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือความอนุรักษ์รักษาสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็น
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  
  ๓. จะต้องหมั่นระลึกอยู่เสมอว่านโยบายที่จะก าหนดนั้นจะต้องเป็นนโยบายที่มาจากเสียง
ของประชาชนในพ้ืนที่ในท้องถิ่น นโยบายจะต้องเป็นนโยบายที่ได้มาจากความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนจริงๆ ไม่ใช่มาจากกลุ่มผู้มีอ านาจก าหนดขึ้นมาเอง  
  ๔. จะต้องมีความตั้งใจจริงต่อการก าหนดนโยบายร่วมกับประชาชน แล้วมุ่งมั่นด าเนินการ
ตามนโยบายนั้นให้บรรลุเปูาหมาย 



๒๓๘ 

  ๕. จะต้องใช้ความรอบรู้จากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมในการพิจารณานโยบายเพ่ือให้เกิด
ทิศทางท่ีชัดเจนต่อการบรรลุเปูาหมาย 
 ๔.๓.๒  แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน แผนงานเชิงพุทธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้  
  ๑. ในการก าหนดแผนงานนั้น จะต้องจัดให้มีการร่วมประชุมประชาสมาคม มีการ
ปรึกษาหารือ แนะน า แก้ไข เป็นศูนย์กลางส าหรับข้อมูลข่าวสาร มีการจัดท าแผน และ ชี้แจงนโยบาย  
มีแผนระยะยาว ๕ ปี สั้น ๓ ปี มีการปรับปรุงแผนงานทุกปี ส ารวจหาปัญหาเพ่ือจัดท าแผนงาน       
มีการบูรณาการตามนโยบายชาติ มีการประชุมติดตามของแผนงาน มีการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง    
มีการพัฒนาให้เสมอภาคกัน รับทราบปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน ดูความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
จัดเรียงล าดับความเร่งด่วนของปัญหา การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า มีการคีย์งานต่างๆ ลง
ในระบบ มีแบบสอบถามข้อมูลที่ละเอียดมาก ในขณะเดียวกันนั้น จะต้องมีการบูรณาการการก าหนด
ท าแผนงานร่วมกับหลักพละ ๕ ด้วย เพ่ือให้เครื่องชี้ให้เห็นว่าแผนงานทุกอย่างนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการท าที่ถูกต้อง และเป็นการกระท าที่จะเป็นไปเพ่ือยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่พ่ีน้องประชาชน   
ในพ้ืนทีท่ี่ประสบกับปัญหาความเดือนร้อน ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นแผนงานที่ประชาชน
มีส่วนร่วมกันด้วยและเป็นแผนงานที่มาจากพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง การจัดสรรงบประมาณ
จะต้องเป็นไปตามแผนงานหรือแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้นั้น  
  ๒. แผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับพ่ีน้องประชาชนผู้
ประสบกับปัญหาได้แสดงความคิดเห็นถึงภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ผู้บริหาร บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ในการ่วมกันขจัดปัญหา จะต้องทราบถึง
สถานการณ์ทางสภาพสังคมให้ชัดเจน จะลงพ้ืนที่ส ารวจความจริงพร้อมกับให้ค าแนะน าประชาชนไป
ด้วย ทั้งนี้ แผนงานที่จะก าหนดนั้น ก็จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรมเช่นกัน 
ในการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องใช้หลักปธาน ๔ เข้ามาเป็นกรอบแนวทาง
ส าหรับแก้ไขเกี่ยวกับแผนงาน เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดแผนงานที่ไม่ได้มาจากความเดือดร้อนของ
ประชาชนจริงเข้ามาแทรกแซง ทุกคนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันก าจัดแผนงานเหล่านั้นซึ่งไม่ได้แผนงาน
ของประชาชนจริงๆ ในขณะเดียวกันนั้น ทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการสร้างแผนงาน    
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และรักษาแผนงานเหล่านั้นไว้อย่างเสมอเสมอปลายเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายในสิ่งที่ตั้งไว้นั้น  
  ๓. ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระลึกติดตามแผนงานที่จัดท าขึ้นอยู่เสมอๆ ควรประชุมกัน
เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือทบทวนแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นเหล่านั้น ไม่ควรหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบ ควรระลึกนึกถึงงานที่ท าตามแผนงานนั้นอยู่บ่อยๆ  



๒๓๙ 

  ๔. ต้องท าความใส่ใจต่อปัญหา กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ควรประชุมแต่ปัญหาเรื่องถนนหนทางเพียงเดียว ควรใส่ใจถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้มาก  
  ๕. ควรพยายามตรวจสอบแผนงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ความรอบรู้และรอบคอบจัดการกับ
แผนงานต่างๆ ตามล าดับปัญหาที่เร่งด่วน และบรรลุแผนงานให้ชัดเจน ประกาศแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ได้ทราบ รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๔.๓.๓  แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการเชิงพุทธ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน โครงการเชิงพุทธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้  
 ๑. ในการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ จะต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดท าขึ้น จะติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
มีส่วนร่วมด้วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ในพื้นใดมีปัญหาเรื่องใดที่จะต้องแก้ไข ก็ให้แก้ไขไปตาม
กระบวนการนั้นๆ เรื่องใดจะต้องแก้ไขด้วยการจัดโครงการหรือกิจกรรม ก็ต้องจัดให้มีคณะกรรมการ
จากฝุายต่างๆ เข้ามาร่วมกันจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานโดยการแบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่
กันท า บริหารจัดการให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความเชื่อมั่นทั้ง ๔ เฉกเช่นเดียวกัน รวมไปถึง
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 
  ๒. โครงการที่จัดท าขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการอันไหนก็ตาม จะต้องค านึงถึงหลักปธาน 
๔ หรือสัมมัปปธาน ๔ อยู่เสมอๆ เพราะหลักพุทธธรรมดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องวัดการด าเนินงานนั้นๆ 
ว่าตั้งอยู่ในแนวทางหรือไม่ โครงการที่จัดท าขึ้นนั้น จะต้องเป็นโครงการที่เป็นไปเพ่ือความระมัดระวัง
ยับยั้งช่องทางการทุจริตต่างๆ จะต้องเป็นโครงการที่ก าจัดปัญหาและไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาอีก 
จะต้องเป็นโครงการที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ในท้องถิ่น และจะต้องเป็น
โครงการที่ทุกคนทุกฝุายจะต้องร่วมมือกันรักษาเอาไว้ดี เช่น โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี โครงการ
สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการเข้าวัดฟังธรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  ๓. โครงการทุกโครงการนั้น จะหมั่นระลึกรู้อยู่เสมอว่าโครงการไหนจะต้องด าเนินอย่างไร 
ด าเนินร่วมกับใคร ที่ไหน เมื่อ อย่างไร สามารถน าไปแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ทั้งนี้ จะต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดด้วย ทุกโครงการจะต้องมีการติดต่อประสานกัน จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสม และต้องพิจารณาดูว่าโครงการอันไหนที่ท าได้หรือไม่ได้ เกินความสามารถหรือไม่
เกินความสามารถ ทุกโครงการประชาชนต้องรับรู้รับทราบ ต้องติดตาม ต้องประเมิน ถ้าเป็นโครงการ
เชิงพุทธต้องต่อยอดทุกปี และต้องด าเนินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคน ตลอดถึงโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้นด้วย 
 ๔. โครงการแต่ละโครงการจะบรรลุเปูาหมายได้ ทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ไม่ฟูุงซ่านไปนอกเรื่องนอกโครงการ มีใจจดจ่อกับงานที่ท า กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่พึง



๒๔๐ 

ประมาทกับวัน เวลา ไม่ทอดทิ้งธุระ พึงสร้างความสงบควบคู่ไปกับการท างาน พึงฝึกจิตด้วยการนั่ง
สมาธิหรือท าจิตให้เป็นสมาธิอยู่เสมอ เพราะเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับสุขภาพจิต 
  ๕. โครงการทุกโครงการจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคคลจากฝุาย เพ่ือร่วมกันเรียนรู้ 
เพ่ือร่วมกันคิดเพ่ือความสร้างสรรค์ เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน อันเป็นการสร้างความ
สามัคคีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนการท างานอย่างเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 

๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๔.๗ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 

 
๑. 
 

แนวทาง 
การบริหาร 
การพัฒนา 

ด้าน 
นโยบาย 

 

สัทธาพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ ๔ ประการ เช่น  
๑. กัมมสัทธา ๒. วิปากสัทธา ๓. กัมมัสสกตาสัทธา ๔. ตถาคตโพธิสัทธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิริยพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเพียร ๔ ประการ เช่น  
๑. สังวรปธาน ๒. ปหานปธาน ๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สติพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ๑.รู้นโยบายในอดีต ๒.รู้นโยบายปัจจุบัน ๓.รู้นโยบายในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาธิพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย เช่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญญาพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรอบรู้ เช่น ให้มีการน า
ความรู้ความสามารถจากหลายสาขาวิชามาใช้ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. 
 

แนวทาง 
การบริหาร 
การพัฒนา 

ด้าน 
แผนงาน 

 

สัทธาพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ ๔ ประการ เช่น  
๑. กัมมสัทธา ๒. วิปากสัทธา ๓. กัมมัสสกตาสัทธา ๔. ตถาคตโพธิสัทธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิริยพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเพียร ๔ ประการ เช่น  
๑. สังวรปธาน ๒. ปหานปธาน ๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สติพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ๑.รู้แผนงานในอดีต ๒.รู้แผนงานปัจจุบัน ๓.รู้แผนงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาธิพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย เช่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญญาพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรอบรู้ เช่น ให้มีการน า
ความรู้ความสามารถจากหลายสาขาวิชามาใช้ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. 
 

แนวทาง 
การบริหาร 
การพัฒนา 

ด้าน 
โครงการ 

 

สัทธาพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ ๔ ประการ เช่น  
๑. กัมมสัทธา ๒. วิปากสัทธา ๓. กัมมัสสกตาสัทธา ๔. ตถาคตโพธิสัทธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิริยพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเพียร ๔ ประการ เช่น  
๑. สังวรปธาน ๒. ปหานปธาน ๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สติพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ๑.รู้โครงการในอดีต ๒.รู้โครงการปัจจุบัน ๓.รู้โครงการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาธิพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย เช่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญญาพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรอบรู้ เช่น ให้มีการน า
ความรู้ความสามารถจากหลายสาขาวิชามาใช้ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 

การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ  
BUDDHIST DEVELOPMENT ADMINISTRATION 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การน าไปปฏิบัติจริง 
 
 
 
 

ประชุมส่งเสริม 
การบริหารการพัฒนา 

นโยบาย 
Policy  

แผนงาน 
Plans 

โครงการ  
Project 

 
วัด (พระสงฆ์ผู้น าจิตวิญญาณ) 

ประชุมประชาคม 
เพ่ือส ารวจปัญหาร่วมกัน 

 
ประชุมผู้น าจากฝ่ายต่างๆ 

ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ในท้องถิ่น  

 
ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน/ประชาชน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

ผู้บริหาร อปท.-อบต. 

 
 

สัทธาพละ 
Confidenc

e 

วิริยพละ 
Energy 

สติพละ 
Mindfulness 

สมาธิพละ 
Concentratio

n 

ปัญญาพละ 
Wisdom 

การบูรณาการการบริหารการพัฒนาด้วยหลักพละ ๕ ประการ 

๑. นโยบาย   (POLICY)    +  พละ ๕  (PALA : POWER) =  P + P:P 
๒. แผนงาน  (PLANS)           + พละ ๕  (PALA : POWER) = P + P:P 
๓. โครงการ (PROJECT)        + พละ ๕  (PALA : POWER) = P + P:P 

 
ผู้น า-ผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ 

น าไปปฏิบัติจริง 



๒๔๓ 

  จากแผนภาพที่ ๔.๗ โมเดลองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นนี้ 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๓ แนวทาง ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง ๕ 
คือ ๑) สัทธาพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ ๔ ประการ เช่น ๑. 
กัมมสัทธา ๒. วิปากสัทธา ๓. กัมมัสสกตาสัทธา ๔. ตถาคตโพธิสัทธา ๒) วิริยพละ ส่งเสริมให้มีการ
ก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเพียร ๔ ประการ เช่น ๑. สังวรปธาน ๒. ปหานปธาน ๓. 
ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน ๓) สติพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ๑. รู้นโยบายในอดีต ๒. รู้นโยบายปัจจุบัน ๓. รู้นโยบายใน
อนาคต ๔) สมาธิพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย เช่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม ๕) ปัญญาพละ ส่งเสริมให้
มีการก าหนดโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรอบรู้ เช่น ให้มีการน าความรู้ความสามารถจากหลาย
สาขาวิชามาใช้ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 ๒. แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง ๕ 
คือ ๑) สัทธาพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อ ๔ ประการ เช่น 
๑. กัมมสัทธา ๒. วิปากสัทธา ๓. กัมมัสสกตาสัทธา ๔. ตถาคตโพธิสัทธา ๒) วิริยพละ ส่งเสริมให้มี
การก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเพียร ๔ ประการ เช่น ๑. สังวรปธาน ๒. ปหานปธาน 
๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน ๓) สติพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ๑. รู้แผนงานในอดีต ๒. รู้แผนงานปัจจุบัน ๓. รู้แผนงาน
ในอนาคต ๔) สมาธิพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความมุ่งมั่นเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย เช่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม  ๕) ปัญญาพละ 
ส่งเสริมให้มีการก าหนดแผนงานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรอบรู้  เช่น ให้การมีน าความรู้
ความสามารถจากหลายสาขาวิชามาใช้ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
 ๓. แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง ๕ 
คือ ๑) สัทธาพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อ ๔ ประการ เช่น 
๑. กัมมสัทธา ๒. วิปากสัทธา ๓. กัมมัสสกตาสัทธา ๔. ตถาคตโพธิสัทธา ๒) วิริยพละ ส่งเสริมให้มี
การก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเพียร ๔ ประการ เช่น ๑. สังวรปธาน ๒. ปหาน
ปธาน ๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน ๓) สติพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ๑. รู้โครงการในอดีต ๒. รู้โครงการปัจจุบัน ๓. รู้
โครงการในอนาคต ๔) สมาธิพละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความมุ่งมั่น
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย เช่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม ๕) ปัญญา
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พละ ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ เช่น ให้การมีน าความรู้
ความสามารถจากหลายสาขาวิชามาใช้ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม 
  ทั้ง ๓ แนวทางนี้ จะมีลักษณะของการบริหารการพัฒนาที่มีองค์ประกอบทั้ง ๕ ประการ
เฉกเช่นเดียวกันในการส่งเสริมการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน และโครงการ เป็นต้น
ดังกล่าว 
  ทั้งนี้นั้น การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ด้าน แผนงาน และ ด้าน โครงการ จะ
บรรลุเปูาหมายได้ จะต้องมีประชุมประชาคมเพ่ือส ารวจปัญหาร่วมกันกับองค์กรทั้ง ๔ องค์กร คือ 
  องค์กรที่ ๑ : ผู้น าหรือตัวแทนของแต่ละชุมชนหรือแต่ละหมู่บ้านและเอกชนทุกภาคส่วน
ที่เรียกว่า “ภาคประชาชน” จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
แผนงาน และโครงการ และมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน 
  องค์กรที่ ๒ : ผู้น าทางจิตวิญญาณ เช่น พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นผู้อบรมแนะน าสั่งสอน
หลักพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นต้น 
  องค์กรที่ ๓ : ผู้น าหรือผู้บริหารทางการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกระดับ เช่น 
ผู้น าระดับประถมศึกษา ผู้น าระดับมัธยมศึกษา ผู้น าระดับอาชีวศึกษา ผู้น าระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
ตลอดถึงกลุ่มนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หรือสาขาวิชาต่างๆ  
   องค์กรที่ ๔ : ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ผู้บริหารองค์การเทศบาล (ทต.) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เป็นต้น 
   ทั้ง ๔ องค์กรนี้ จะต้องจัดประชุมประชาคมร่วมกันเพ่ือส ารวจหาปัญหาความทุกข์ยาก
ของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละชุมชนหรือในแต่ละหมู่บ้าน โดยจะต้องจัดประชุมส่งเสริมโดยการบูรณา
การระหว่างการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย ด้าน แผนงาน และ ด้าน โครงการ ร่วมกับหลักพุทธ
ธรรมหรือหลักพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวคือ หลักพละ ๕ ประการ         
มาผสมผสานเป็นสมการของการบริหารการพัฒนาทั้ง  ๓  ด้าน  ดังนี้  คือ 
  ด้านที่  ๑  นโยบาย (POLICY) +   พละ ๕  (PALA : POWER)  =  P + P : P 
  ด้านที่  ๒  แผนงาน (PLANS)      +   พละ ๕  (PALA : POWER)  =  P + P : P 
  ด้านที่  ๓  โครงการ (PROJECT)   +   พละ ๕  (PALA : POWER)  =  P + P : P 
  โดยการน าเอาหลักการทั้ง ๓ ประการดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติใช้จริงในพ้ืนที่หรือในท้องถิ่น
ของตนอย่างเสมอภาคเท่ากันและอาศัยหลักการพ้ืนฐานเข้ามาประกอบด้วย เช่น หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และ หลักการ อันได้แก่ หลักพุทธธรรมหรือหลักพระธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนถึงการน าเอาหลักวิชาการจากหลายๆ สาขาวิชา  
เข้ามาในการบริหารการพัฒนาองค์กรของตนๆให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อทุกคนทุกฝุาย
ที่ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ก้าวไปสู่การบรรลุเปูาหมายของประเทศชาติร่วมกัน 



   

บทท่ี  ๕ 
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 
   การศึกษาวิจัยนี้ เรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ๓. เพ่ือศึกษาน าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ ผู้วิจัยได้
เตรียมค าถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นค าถามเปิด เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่และไม่ตกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
  ในส่วนของบทท่ี ๕ นี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน คือ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
  ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิด ทฤษฎี และ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการพัฒนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา 
  ๕.๓  ข้อเสนอแนะการวิจัย ในส่วนของข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็น ๓ ส่วน 
         ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
        ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
        ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปนี้ 
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๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยนี้ในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรม
ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาที่มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 ๕.๑.๑  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในแต่ละด้านนั้น มี จุดเด่น และ ปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
  ๕.๑.๑.๑  การบริหารการพัฒนา  ด้าน  นโยบาย 
  ๑)  จุดเด่น  
  มีส่วนร่วมของประชาชน มีความชัดเจนของนโยบาย มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
มีระบบคุณธรรมและจริยธรรม มีการจัดกิจกรรม มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร มีการเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติงาน มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการสอบถามประชาชนในท้องถิ่น มีนโยบาย
ที่ได้มาจากประชาชน มีการบูรณาการและมีความยืดหยุ่นได้ มีการบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีการเตรียมความพร้อม มีประชาชนร่วมก าหนดนโยบาย มีการให้ทุกคนได้ตัดสินใจ 
มีเวทีประชาคมในหมู่บ้านในทุกๆ ปี และรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  ๒)  ปัญหาอุปสรรค 
  งบประมาณไม่เพียงพอ การตัดสินใจเพียงล าพัง กระบวนการสรรหา การบริหารผิดหลัก
คุณธรรม องค์กรขาดบุคลากรที่รู้ธรรมะ การขาดความสามัคคีในการร่วมมือ นโยบายที่เอ้ือต่อพวก
พ้องตนเอง คนดีจริงๆ ไม่ได้เข้ามาท างาน ข้าราชการขาดประสบการณ์ท างาน ไม่แก้ปัญหาที่เร่งด่วน
ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายไม่ต่อเนื่อง ระยะเวลาในเรื่องของการปฏิบัติงาน นโยบายเปลี่ยนไป
ตามผู้น า การสื่อสารไม่ตรงกัน มีขีดจ ากัดไมเ่พียงพอต่อความต้องการ ไม่ได้ไปประสานงานกัน 
  ๕.๑.๑.๒  การบริหารการพัฒนา  ด้าน  แผนงาน 
  ๑)  จุดเด่น 
  มีการร่วมประชุมประชาสมาคม มีการปรึกษาหารือ แนะน า แก้ไข เป็นศูนย์กลางส าหรับ
ข้อมูลข่าวสาร มีการจัดท าแผน และ ชี้แจงนโยบาย มีแผนระยะยาว ๕ ปี สั้น ๓ ปี มีการปรับปรุง
แผนงานทุกปี มีการส ารวจหาปัญหาเพ่ือจัดท าแผนงาน มีการบูรณาการตามนโยบายของชาติ มีการ
ประชุมติดตามแผนงาน มีการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง มีการพัฒนาให้เสมอภาคกัน ร่วมรับทราบ
ปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน ดูความต้องการของประชาชน จัดเรียงล าดับความเร่งด่วน ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า มีการคีย์งานลงในระบบ มีแบบสอบถามข้อมูลที่ละเอียดมาก 
  ๒)  ปัญหาอุปสรรค 
  แผนงานไม่ได้เกิดจากประชาชน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาชนไม่ได้รับรู้รับทราบ สถานการณ์เปลี่ยนแปลง การศึกษาจะไม่ค่อยพูดถึง ไม่ค่อยใส่ใจ
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แผนงานเชิงคุณธรรม ไม่ใส่ใจหลักคุณธรรมและจริยธรรม ความไม่ใส่ใจต่อปัญหา ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไม่ค่อยมี การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ การไม่ร่วมมือกัน
พัฒนาสังคมตามแผนงาน ความไม่ใส่ใจต่อปัญหา ประชาชนขาดความร่วมมือ ประชุมแต่ปัญหาเรื่อง
ถนนหนทาง การจัดสรรงบประมาณ การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
  ๕.๑.๑.๓  การบริหารการพัฒนา  ด้าน  โครงการ 
  ๑)  จุดเด่น 
  มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการปฏิบัติธรรมปีละ ๑ ครั้ง มีกิจกรรมเข้าวัดทุกอาทิตย์ 
มีท่านผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้ชวนเข้าวัด มีการติดต่อสื่อสารทุกระดับ มีส่วนร่วมกันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาที่ถูกจุด การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีโครงการเข้าวัดฟังธรรม     
มีโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน มีการร่วมมือกับพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการส่งเสริม
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีโครงการปูองกันภัย มีโครงการปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดพระธาตุนาดูน และปฏิบัติธรรม ณ วัดบูรพาหนองบัว 
  ๒)  ปัญหาอุปสรรค 
   การทุจริตโครงการ ทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างและการสอบแข่งขัน โครงการเกินขีด
ความสามารถ บางโครงการชุมชนไม่ได้รับรู้รับทราบด้วย การพัฒนาที่มุ่งพัฒนาแต่ด้านเดียว เช่น 
ถนนหนทาง เป็นต้น ขาดการติดตาม ประเมิน ไม่ต่อยอด ไม่ตอบสนองกับคุณธรรมและจริยธรรม 
การติดขัดเรื่องงบประมาณ โครงการด้านคุณธรรมไม่ค่อยมี ผู้เข้าร่วมโครงการน้อย ปัญหาเรื่องการ
ติดตามงานโครงการไม่ต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องยาเสพติดในพ้ืนที่ การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ 
ไม่เป็นโครงการของประชาชนจริงๆ ขาดการติดตามงานโครงการ 
  ๕.๑.๒  วัตถุประสงค์ที่ ๒ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา มีดังนี้ 
  ๕.๑.๒.๑  การบริหารการพัฒนา  ด้าน  นโยบาย 
  ๑)  การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อม่ัน) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  ความเชื่อมั่นโดยอาศัยหลักกฎหมายความมีเหตุมีผลมีหิริ เพราะเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้ 
มีความเชื่อมั่นในนโยบาย มีหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม บริหารเพ่ือพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นดี 
ส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก มีความเชื่อมั่นต่อหลักกรรม มีความเป็นผู้น าและตั้งมั่นในความดี 
มีความเสมอภาพกัน มีประโยชน์อย่างมหาศาล การทุกจริตก็จะไม่เกิดขึ้น เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มีความหนักแน่นเชื่อมั่นต่อการท าสิ่งต่างๆ ช่วยปิดกั้นช่องทางการทุจริตเป็นนโยบายที่มีความสมบูรณ์  
มีความเชื่อม่ันครบทุกวงจร เป็นการถือระเบียบปฏิบัติร่วมกัน การฝึกอบรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรม  
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มีหลักเวสารัชชกรณธรรมอันก่อให้เกิดความเชื่อม่ันและกล้าหาญ มีความเชื่อเรื่องกรรม มีความเชื่อใน
เรื่องผลของกรรมหรือกระท า มีความเชื่อมั่นว่าทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเอง มีความเชื่อมั่นตรง 
ต่อพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางองค์กรแห่งอริยทรัพย์ ๗ ประการ 
  ๒)  การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  การสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น นโยบายส าเร็จได้ด้วยความเพียร การตระหนักในความ
รับผิดชอบ การไม่ท าให้ระบบราชการเสียหาย มีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเพียรที่ถูกต้อง 
การจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความเพียร การปลุกจิตส านึกและการสอนให้รู้จริง มีความระมัดระวังมากขึ้น 
ตรงกับความเป็นจริงในพ้ืนที่ มีปฏิบัติงานที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อ
ทุกภาคส่วน ยังประโยชน์ให้ส าเร็จเป็นอย่างมาก การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ผู้ท างานมีความ
เพียรระมัดระวังต่อบาปมากขึ้น ความเพียรถูกต้องก็ส่งผลท าให้มีความปลอดภัยชีวิตมากขึ้นไปด้วย 
บุคลากรในทุกองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยความเพียรที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
ท าความขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่อง ไดใ้ช้หลักปธาน ๔ หลักสัมมัปปธาน ๔ หลักอิทธิบาท ๔ มาเป็น
แนวทางในการบริหารการพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ ได้เว้นห่างจากสิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้ 
ความเพียรท าให้คนแกล้วกล้า ความเพียรเป็นเหตุให้มั่นคง ไม่ท้อถ้อย ไม่ท้อใจ ในการท างานร่วมกัน 
  ๓)  การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุเป้าหมายได้  มีดังนี้ 
  การระลึกรู้โดยอาศัยการทักท้วง การมีสติเป็นสิ่งที่ส าคัญ มีสติรู้สภาพภายในภายนอก
องค์กรมีสติตั้งรับปัญหาและความเปลี่ยนแปลง ส่วนมากมีสติตั้งใจท างานดี หลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา  สติสร้างความสามัคคีและติดตามงาน สติช่วยท าให้บริหารงานองค์กรดีขึ้น สติจะ
คอยควบคุมพฤติกรรม สติสร้างความโปร่งใส่และซื่อสัตย์สุจริต สติช่วยนึกถึงนโยบายที่ตั้งใจไว้ สติท า
ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สติช่วยปูองกันเราไม่ให้หลงลืม สติท าให้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สติ
ควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติถูกต้องตามหลักโยนิโสมนสิการ สติเป็นสิ่งส าคัญในสถานที่ทั้งปวง 
มีสติมาควบคูก่ับปัญญา มีสติ มีการงานสะอาด มีหลักของการคุ้มครองตนและผู้อ่ืน สติเพ่ิมสมรรถนะ
การปฏิบัติร่วมกัน สติจัดว่าเป็นเครื่องปูองกันทุจริต สติจัดว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก สติท าให้
ได้รับประโยชน์ ๓ อย่าง ปูองกันกันและกันจากคนไม่ดี 
  ๑.๔  การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามจะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุเป้าหมายได้  มีดังนี้ 
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  ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นแรงกระตุ้น การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม เกิดความกระตือรือร้น
ต่อนโยบาย การติดตามประเมินผลนโยบาย มีโครงการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ความตั้งใจนี้จะขาด
ไม่ได้เลย สมาธิท าให้มีความตั้งใจท างาน นโยบายส าเร็จได้ความตั้งใจ สมาธิท าให้ความผิดพลาดลด
น้อยลง ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความตั้งใจ การใช้สมาธิในการบริหารงาน อาศัยสมาธิเป็นแนว
ทางการพัฒนา ฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นต่อการพัฒนา การฝึกสมาธิก่อนลงมือปฏิบัติงาน องค์กรนี้อาศัย
ความตั้งใจร่วมกัน ตั้งใจท า ไม่ฟูุงซ่าน ไม่เพลินหลงใหล ท าจิตของตนให้ซื่อตรงต่อกิจนั้นๆ ความเป็น
ผู้มีตนสม่ าเสมอ สมาธิ (ความตั้งใจ) จัดว่าเป็นประมขุ สมาธิเกิดจากการฝึกฝนอบรมมาดี ใช้อริยสัจ ๔ 
เข้ามาก าหนดถึงปัญหา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น สมาธิเพ่ิมสมรรถนะสติสัมปชัญญะ สมาธิ
เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี สมาธิช่วยให้นโยบายไม่สุดโต่ง 
  ๕)  การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้  
  ความรอบรู้จากการพัฒนาตนเอง ความรอบรู้-ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา ผู้ก าหนดนโยบาย
ต้องมีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม รู้ระเบียบและกฎหมาย องค์ความรู้จากสาขาวิชา
ต่างๆ การนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรม เกิดองค์ความรู้จากทุกคนทุกฝุาย มีการประชุมกันอยู่เนื่อง
นิตย์ ความรอบรู้เป็นหัวใจของผู้บริหาร มีพระสงฆ์ร่วมประชุมด้วย รู้จักสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควร 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ความรอบรู้ท าให้ไม่เฉยต่อปัญหา ช่วยให้บรรลุเปูาหมายที่รวดเร็ว ความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม มีธรรมน าหน้านโยบาย มีความรอบรู้เข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น เป็นผลส าเร็จ 
มาจากหลักธรรม มีตถาคตโพธิสัทธาน าหน้านโยบาย ปัญญาพละเป็นพลังแห่งความรอบรู้ คบสัตบุรุษ 
ฟังธรรม ลึกซึ้งในธรรม ปฏิบัติควบคู่ทางโลกทางธรรม ท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริง ผู้มีปัญญา
ย่อมได้ประโยชน์ ๓ 
   ๕.๑.๒.๒  การบริหารการพัฒนา  ด้าน  แผนงาน  
 ๑)  การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อม่ัน) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้  
  ความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุผล แผนงานพัฒนาให้ห่างความสุดโต่ง๒ แผนงานพัฒนา
ให้เดินตามมรรค ๘ แผนงานที่พิจารณาตามหลักอริยสัจ แผนงานพัฒนาตามหลักมุนี ๓ แผนพัฒนา
ตามหลักอนุปุพพิกถา แผนพัฒนาเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด แผนงานพัฒนาให้ตั้งอยู่ในศีล เชื่อมั่นต่อ
แผนงานที่ก าหนดร่วมกัน แผนงานฝุายการปูองกัน แผนงานฝุายปราบปรามความเสื่อม แผนงานฝุาย
การพัฒนา แผนงานฝุายรักษาความเจริญ การขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แผนพัฒนาที่ไม่
เบียดเบียนผู้ใด บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขทั่วถึงกัน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นธัมมาธิปไตย       
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การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร มีศีลหรือระเบียบวินัยเสมอกัน หลักสัมมัปปธาน ๔ ผู้น าที่มีความเชื่อต่อ
หลักพุทธธรรม แผนที่ก าหนดบนกฎหมายเดียวกัน แผนประยุกต์ตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ เชื่อมั่น
ร่วมกันการก าหนดแผนงาน 
  ๒)  การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  ใช้ความเพียรเพ่ือก าหนดแผนงาน ใช้หลักปธาน ๔ เพ่ือก าหนดแผน การก าหนดทิศทาง
ของแผนงาน ต้องมีบุคคลที่มีวิสัยทัศน์รู้โลกรู้ธรรม เป็นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล บุคคลที่รู้จักใฝุ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อาศัยผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ แผนที่เกิดจากสุ
ตมยปัญญา แผนที่เกิดจากจินตามยปัญญา แผนที่เกิดจากภาวนามยปัญญา เพียรการประชุมจัดท า
แผนร่วมกัน แผนที่พิจารณาโดยหลักปธาน ๔ แผนที่พิจารณาโดยหลักสัมมัปปธาน จัดท าแผนพัฒนา
บุคคลให้มีศีลธรรม พัฒนาจิตใจให้รู้จักลดละเลิกทุจริต ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ประชาชน
มีส่วนร่วมด้วย คิดให้ถูกตามหลักสัมมัปปธาน ๔ ทุกคนต้องให้ความส าคัญกันแผน ไม่เกียจคร้านหนี
งาน ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ ต้องรับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สร้างความปลอดภัยให้ตน
และผู้อ่ืน สามัคคีกันในการจัดท าแผนพัฒนา 
  ๓)  การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  ท าให้การบริหารเกิดความคล่องตัว มีกัลยาณมิตรเป็นผู้คอยเตือนสติ มีสติรู้จักเลือก
เสวนาบุคคล ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นผู้น าทาง ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพ่ือความด ารงมั่น
ไม่เสื่อมสูญ คัดสรรบุคคลมีความรู้ความประพฤติ ใช้โยนิมนสิการก าหนดแผนงาน ผู้มีโยนิโสมนสิการ
ย่อมท าแผนได้ด ีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก สติเป็นสิ่งจ าปรารถนาในที่ทั้งปวง คนผู้มีสติ ชื่อว่ามี
ความเจริญทุกเม่ือ สติเป็นธรรมส่งเสริมให้บรรลุงาน มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือจัดท าแผน สติเป็นธรรม
มีอุปการะมากต่อแผน มีสติระลึกรู้อย่างระมัดระวัง การคุมสติไว้กับแผนงานที่ท า ท าให้ด าเนิน
แผนงานด้วยความมั่นใจ สติเป็นคุณธรรมประจ าองค์กร สติเป็นคุณธรรมของสัตบุรุษ รู้เท่าทัน
สถานการณ์ทางสังคม สติเป็นธรรมเครื่องพิจารณาแผน สติเป็นเครื่องส่งเสริมการบริหารกิจ สติเป็น
น าออกเสียซึ่งโทษทั้งหลาย การฝึกสติตามหลักอานาปานสติ 
  ๔)  การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหาร การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
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  สมาธิท าให้งานบรรลุเปูาหมายได้เร็ว สร้างความกระตือรือร้น จะต้องมีความตระหนัก
ร่วมกัน มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการท าแผนงาน ท าให้แผนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นต่อการบริหาร
การพัฒนา เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สมาธิเป็นปทัฏฐานแห่งบรรลุแผน ใช้สมาธิในการ
ท างานอย่างสุขุม น ามาใช้อย่างเสมอภาคกัน สมาธิเป็นฐานแห่งความมุ่งมั่น ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตั้งตนอยู่ในศีลระเบียบ
วินัยกฎหมาย เป็นคนฉลาดขยันมีปัญญาบริหารตน ตั้งมั่น มุ่งมั่น ด ารงอยู่ สมาธิที่มีฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ วิมังสา สมาธิพละเป็นพลังแห่งความตั้งใจ สมาธิเป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น สมาธิเป็นพลังแห่งความ
ดีทั้งหลาย สมาธิเป็นพลังแห่งการขจัดปัญหา สมาธิเป็นตัวส่งเสริมประสิทธิภาพ สมาธิเป็นตัว
ขับเคลื่อนการท างาน ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนงาน 
  ๕)  การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  การใช้ทักษะทางความรอบรู้ ปัญญาเป็นตัวน าไปซึ่งกิจทุกอย่าง ฉลาดในการบริหาร
จัดการ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ความรอบรู้ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ต้องศึกษาค้นคว้าอยู่
อย่างต่อเนื่อง ต้องเรียนรู้และหมั่นท าความเข้าใจ ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ทบทวน
แผนงานอยู่เสมอๆ มีการแสวงความรู้จากสื่อต่างๆ พยายามพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจ า ใส่ใจต่อ
บทบาทของตน ตระหนักต่อกฎหมายบ้านเมือง มีความเคารพต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน มีมนุษย์สัมพันธ์
อันดีต่อกันและกัน มีความสมานสามัคคีกัน สนับสนุนการสร้างความปรองดอง ไม่สร้างความแตกแยก
ในองค์กร รู้สิ่งที่เป็นความเจริญ และ ไม่เจริญ ท านุบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา รู้จักปูองกันความชั่ว
ร้ายต่างๆ ท าองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งปัญญา ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 
๔ ฉลาดในวิธีจัดการงาน รู้กาลรู้สมัย 
  ๕.๑.๒.๓  การบริหารการพัฒนา  ด้าน  โครงการ 
 ๑)  การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อม่ัน) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินโครงการ จะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีความเชื่อมั่น
ในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า โครงการปฏิบัติตามหลักมรรค ๘ สัมมาทิฏฐิ ความรู้ในหลักอริยสัจ ๔ 
สัมมาสังกัปปะ ความด าริ ๓ สัมมาวาจา วจีสุจริต ๔ สัมมากัมมันตะ กายสุจริต ๓ สัมมาอาชีวะ-
ประกอบสัมมาชีพ สัมมาวายามะ ปธาน สัมมัปปธาน สัมมาสติ สติปัฏฐาน ๔ สัมมาสมาธิ ฌาน ๔ 
การลดละความโลภ โกรธ หลง การปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน การก าหนดประเภทของงาน ส ารวจ
ความต้องการทางทรัพยากร การก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน ก าหนดคุณภาพของสิ่งที่จะพัฒนา    
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การประกาศให้ประชาชนได้ทราบ โครงการที่จะด าเนินตามแผนงาน การวัด ติดตามประเมินผล
โครงการใช้หลักกัลยาณมิตตตาและสีลสัมปทา ใช้หลักฉันทสัมปทาและอัตตสัมปทา ใช้ทิฏฐิสัมปทา
และอัปปมาทสัมปทาใช้หลักสมชีวิธรรม ๔ ประการ 
  ๒)  การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้ 
  บรรลุเปูาหมาย เกิดจากความเพียร ต้องมีสาระส าคัญตามกระบวนการ การบริหารงาน
ตามหลักปธาน ๔ มีที่มาของโครงการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ มีเปูาหมาย ระบุขนาด ปริมาณ   
มีวิธีการด าเนินการตลอดโครงการ งบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุ
จ านวนประชากร ก าหนดวิธีด าเนินการอย่างรอบคอบ ผลักดันโครงการให้บรรลุเปูาหมาย การก าหนด
จัดล าดับความส าคัญ มีธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจ ใช้หลักปธาน ๔ หรือ สัมมัปปธาน ๔ ต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพละ ๕ สองคล้องกับวัตถุประสงค์เปูาหมาย เน้นไปที่ผู้น าหรือผู้เชี่ยวชาญ 
การศึกษาอบรม การสัมมนา การเข้าร่วมโครงการธรรมปฏิบัติ จัดท าเป็นโครงการประจ าปี การ
พัฒนาองค์กรเพ่ือความโปร่งใส การปฏิบัติการตามแบบวิถีพุทธ ใช้หลักความร่วมมือกัน ช่วยกันท า 
สร้างความโปร่งด้วยหลักปธาน ๔ 
  ๓)  การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  มีสติพละหรือความรู้เท่าทัน มีสติเป็นเครื่องรักษาตน คน องค์กร ผู้มีสติชื่อว่ามีพลังแห่ง
การระลึกรู้ สติช่วยกั้น ขวาง ปูองกัน รักษา ถูกธรรม ถูกกฎหมายรัฐธรรมนูญ สติช่วยให้ระลึกรู้ นึกถึง 
เลือกเฟูน สติปูองกันความประมาทเลินเล่อ สติช่วยให้เกิดความขยันท างาน สติช่วยให้รู้จัดการ
จัดเตรียมสิ่งต่างๆ สติช่วยให้รู้การจัดองค์การไว้รองรับ แบ่งหน้าที่กันท าให้เป็นสัดเป็นส่วน สติช่วย
อุปถัมภ์ธรรมชาติทั้งปวง สติช่วยดับปัญหา สติช่วยให้ไม่ประมาทในวัน เวลา สติยังช่วยให้ระลึกรู้ถึง
โครงการ สติเป็นเครื่องระงับความรุนแรง ท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยอุดหนุนค้ าชูให้เกิด
แต่สิ่งที่ด ีสติยิ่งมีมากยิ่งดีต่อการบริหารงาน ต่อการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ สติเป็นที่ควรแก่การงานทั้ง
ปวง สติเป็นตัวปัญญาในการขจัดปัญหา สติเป็นตัวน าทางแก่คนหลงผิด สติจัดว่าเป็นธรรมชั้นเอกชั้น
เยี่ยม สติเป็นเครื่องหมายของความระลึกรู้ 
  ๔)  การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วยส่งเสริมการ
บริหาร การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการ
พัฒนา ด้าน โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
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  ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเปูาหมาย การตั้งจิตมุ่งมั่นให้อยู่กับโครงการ จดจ่อ ท างาน
ภายใต้กฎระเบียบ ตั้งใจท าจริง ไม่ท าแบบเล่นๆ ไม่ย่อท้อ ไม่ฟูุงซ่านไปท าสิ่งอ่ืนๆ จับงานให้มั่นคง
และหนักแน่น สติช่วยให้ต่อเนื่อง และ ทันกับเวลา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใช้สมาธิเป็นพลัง
ขับเคลื่อนโครงการ ใช้สมาธิในการเตรียมหรือปรับ ใช้สมาธิวิเคราะห์โครงการพัฒนา วิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งโครงการ จะต้องมีการติดตามประเมินผล ให้สงัดจากเครื่องยั่วยุทั้งหลาย อ่ิมใจและมี
ความสุขไปกับการท างาน มีสติรอบคอบมากยิ่งขึ้น สมาธิช่วยให้เกิดความพอใจ สมาธิช่วยให้เกิดความ
เพียร สมาธิช่วยให้เกิดความเอาใจใส่ สมาธิช่วยให้เกิดการพิจารณา ประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางโลกทาง
ธรรม มีพลังอ านาจในการจัดการสิ่งต่างๆ ไม่ฟูุงซ่านไปกับเหตุการณ์ต่างๆ สร้างความผาสุกร่มเย็น  
แก่ประชาชน 
  ๕)  การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จะท าให้การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีดังนี้ 
  จะท าให้เกิดความรอบคอบ เกิดแนวทางการด าเนินการที่ดี เกิดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการมีความรัดกุมมากขึ้น โครงการเพ่ิมพูนปัญญา เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการท างาน มีพลังอ านาจ
ในการบริหารจัดการ หลักอธิฐานธรรม ๔ ประการ ๑. ปัญญาธิษฐาน ๒. สัจจาธิษฐาน ๓. จาคาธิษ
ฐาน ๔. อุปสมาธิษฐาน หลักสังคหวัตถ ุ๔ หลักโภควิภาค ๔ ประการ ความพรั่งพร้อมแห่งญาติ ความ
พรั่งพร้อมแห่งโภคะ ความพรั่งพร้อมด้วยความไม่มีโรค ความพรั่งพร้อมแห่งศีล ความพรั่งพร้อม
แห่งทิฏฐิ เริ่มต้นจากการที่มนุษย์มีศีล ๕ ควบคู่ไปกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑. สุตมยปัญญา ศึกษา
เรียนรู้ ๒. จินตามยปัญญา คิดหาเหตุผล ๓. ภาวนามยปัญญา ฝึกฝน/อบรม 
 ๕.๑.๓  แนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้ 
 ๕.๑.๓.๑  แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน นโยบายเชิงพุทธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้  
  ๑) การก าหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามจะต้องมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย และนโยบายที่ก าหนดนั้นจะต้องชัดเจนต่อสายตาประชาชน และต้อง
ปฏิบัติให้อยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะต้องมีระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาก ากับทุกครั้ง จะต้องมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมานั้น จะต้องมีการเปิดเผยให้พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้
รับทราบอย่างเป็นทางการและมีท่ีมาท่ีไปอย่างชัดเจน จะต้องมีการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ท้องถิ่น
ของตน นโยบายนั้นๆ จะต้องมีการบูรณาการและยืดหยุ่นได้ มีหลักการทางพระพุทธศาสนา มีการ
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เตรียมความพร้อมที่ดี มีประชาชนร่วมก าหนดนโยบาย มีการให้ทุกคนได้ตัดสินใจ มีเวทีประชาคมใน
หมู่บ้านทุกๆ ปี รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสาร ในขณะเดียวกันนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนจะต้องร่วมกันก าหนดนโยบายให้ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเชื่อมั่น ๔ ประการ คือ (๑) การเชื่อมั่นในเรื่องของการกระท า (๒) การเชื่อมั่นใน
เรื่องของผลของการกระท า (๓) การเชื่อมั่นในเรื่องที่ว่าทุกๆคน มีกรรมเป็นของตนเอง กล่าวคือ ท าดี
ย่อมได้รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว และ (๔) การเชื่อม่ันในพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  
  ๒) ในขณะที่มีการจัดเวทีประชาคมนั้นจะต้องร่วมกันก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
หลักความเพียรทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ หลักปธาน ๔ ประการ ได้แก่ (๑) สังวรปธาน การ
ก าหนดนโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือความส ารวมระมัดระวังและเป็นไปเพ่ือการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง (๒) ปหานปธาน การก าหนดนโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือ
ความลดละเลิกสิ่งที่ไม่ใช้นโยบายที่มาจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ (๓) ภาวนาปธาน การก าหนด
นโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือความสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน (๔) 
อนุรักขนาปธาน การก าหนดนโยบายนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือความอนุรักษ์รักษาสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็น
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  
  ๓) จะต้องหมั่นระลึกอยู่เสมอว่านโยบายที่จะก าหนดนั้นจะต้องเป็นนโยบายที่มาจากเสียง
ของประชาชนในพ้ืนที่ในท้องถิ่น นโยบายจะต้องเป็นนโยบายที่ได้มาจากความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนจริงๆ ไม่ใช่มาจากกลุ่มผู้มีอ านาจก าหนดขึ้นมาเอง  
  ๔) จะต้องมีความตั้งใจจริงต่อการก าหนดนโยบายร่วมกับประชาชน แล้วมุ่งมั่นด าเนินการ
ตามนโยบายนั้นให้บรรลุเปูาหมาย 
  ๕) จะต้องใช้ความรอบรู้จากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมในการพิจารณานโยบายเพ่ือให้เกิด
ทิศทางท่ีชัดเจนต่อการบรรลุเปูาหมาย 
 ๕.๑.๓.๒  แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน แผนงานเชิงพุทธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้  
  ๑) ในการก าหนดแผนงานนั้น จะต้องจัดให้มีการร่วมประชุมประชาสมาคม มีการ
ปรึกษาหารือ แนะน า แก้ไข เป็นศูนย์กลางส าหรับข้อมูลข่าวสาร มีการจัดท าแผน และ ชี้แจงนโยบาย 
มีแผนงานระยะยาว ๕ ปี สั้น ๓ ปี มีการปรับปรุงแผนงานทุกปี ส ารวจหาปัญหาเพ่ือจัดท าแผนงาน   
มีการบูรณาการตามนโยบายชาติ มีการประชุมติดตามของแผนงาน มีการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง    
มีการพัฒนาให้เสมอภาคกัน รับทราบปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน ดูความต้องการของประชาชน     
จัดเรียงล าดับความเร่งด่วน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า มีการคีย์งานลงในระบบ มี
แบบสอบถามข้อมูลที่ละเอียดมาก ในขณะเดียวกันนั้น จะต้องมีการบูรณาการการก าหนดท าแผนงาน
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ร่วมกับหลักพละ ๕ ด้วย เพ่ือให้เครื่องชี้ให้เห็นว่าแผนงานทุกอย่างนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการท าที่
ถูกต้อง และเป็นการกระท าที่จะเป็นไปเพ่ือยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบ
กับปัญหาความเดือนร้อน ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นแผนงานที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ด้วยและเป็นแผนงานที่มาจากพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง การจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นไปตาม
แผนงานหรือแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้นั้น  
  ๒) แผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับพ่ีน้องประชาชนผู้
ประสบกับปัญหาได้แสดงความคิดเห็นถึงภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ผู้บริหาร บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องบริการประชาชนอย่างเต็ มที่ ในการ่วมกันขจัดปัญหา จะต้องทราบถึง
สถานการณ์ทางสภาพสังคมให้ชัดเจน จะลงพ้ืนที่ส ารวจความจริงพร้อมกับให้ค าแนะน าประชาชนไป
ด้วย ทั้งนี้ แผนงานที่จะก าหนดนั้น ก็จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรมเช่นกัน 
ในการก าหนดแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องใช้หลักปธาน ๔ เข้ามาเป็นกรอบแนวทาง
ส าหรับแก้ไขเกี่ยวกับแผนงาน เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดแผนงานที่ไม่ได้มาจากความเดือดร้อนของ
ประชาชนจริงเข้ามาแทรกแซง ทุกคนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันก าจัดแผนงานเหล่านั้นซึ่งไม่ได้แผนงาน
ของประชาชนจริงๆ ในขณะเดียวกันนั้น ทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการสร้างแผนงาน    
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และรักษาแผนงานเหล่านั้นไว้อย่างเสมอเสมอปลายเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายในสิ่งที่ตั้งไว้นั้น  
  ๓) ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระลึกติดตามแผนงานที่จัดท าขึ้นอยู่เสมอๆ ควรประชุมกัน
เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือทบทวนแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นเหล่านั้น ไม่ควรหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบ ควรระลึกนึกถึงงานที่ท าตามแผนงานนั้นอยู่บ่อยๆ  
  ๔) ต้องท าความใส่ใจต่อปัญหา กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ควรประชุมแต่ปัญหาเรื่องถนนหนทางเพียงเดียว ควรใส่ใจถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้มาก  
  ๕) ควรพยายามตรวจสอบแผนงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ความรอบรู้และรอบคอบจัดการกับ
แผนงานต่างๆ ตามล าดับปัญหาที่เร่งด่วน และบรรลุแผนงานให้ชัดเจน ประกาศแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ได้ทราบ รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๕.๑.๓.๓  แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการเชิงพุทธ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
ด้าน โครงการเชิงพุทธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้  
 ๑) ในการบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการ จะต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพ้ืนทีไ่ด้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดท าขึ้น จะติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
มีส่วนร่วมด้วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ในพื้นใดมีปัญหาเรื่องใดที่จะต้องแก้ไข ก็ให้แก้ไขไปตาม
กระบวนการนั้นๆ เรื่องใดจะต้องแก้ไขด้วยการจัดโครงการหรือกิจกรรม ก็ต้องจัดให้มีคณะกรรมการ
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จากฝุายต่างๆ เข้ามาร่วมกันจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานโดยการแบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่
กันท า บริหารจัดการให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความเชื่อมั่นทั้ง ๔ เฉกเช่นเดียวกัน รวมไปถึง
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 
  ๒) โครงการที่จัดท าขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการอันไหนก็ตาม จะต้องค านึงถึงหลักปธาน 
๔ หรือสัมมัปปธาน ๔ อยู่เสมอๆ เพราะหลักพุทธธรรมดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องวัดการด าเนินงานนั้นๆ 
ว่าตั้งอยู่ในแนวทางหรือไม่ โครงการที่จัดท าขึ้นนั้น จะต้องเป็นโครงการที่เป็นไปเพ่ือความระมัดระวัง
ยับยั้งช่องทางการทุจริตต่างๆ จะต้องเป็นโครงการที่ก าจัดปัญหาและไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาอีก 
จะต้องเป็นโครงการที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ในท้องถิ่น และจะต้องเป็น
โครงการที่ทุกคนทุกฝุายจะต้องร่วมมือกันรักษาเอาไว้ดี เช่น โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี โครงการ
สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการเข้าวัดฟังธรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  ๓) โครงการทุกโครงการนั้น จะหมั่นระลึกรู้อยู่เสมอว่าโครงการไหนจะต้องด าเนินอย่างไร 
ด าเนินร่วมกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร มีวัตถุประสงค์ มีเปูาหมาย สามารถน าไปแก้ปัญหาอะไรได้
บ้าง ทั้งนี้ จะต้องเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดด้วย ทุกโครงการจะต้องมีการติดต่อ
ประสานกัน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม และต้องพิจารณาดูว่าโครงการอันไหนที่ท าได้หรือ
ไม่ได้ เกินความสามารถหรือไม่เกินความสามารถ ทุกโครงการประชาชนต้องรับรู้รับทราบ ต้องติดตาม 
ต้องประเมิน ถ้าเป็นโครงการเชิงพุทธต้องต่อยอดทุกปี และต้องด าเนินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคน ตลอดถึง
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้นด้วย 
 ๔) โครงการแต่ละโครงการจะบรรลุเปูาหมายได้ ทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ไม่ฟูุงซ่านไปนอกเรื่องนอกโครงการ มีใจจดจ่อกับงานที่ท า กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่พึง
ประมาทกับวัน เวลา ไม่ทอดทิ้งธุระ พึงสร้างความสงบควบคู่ไปกับการท างาน พึงฝึกจิตด้วยการนั่ง
สมาธิหรือท าจิตให้เป็นสมาธิอยู่เสมอ เพราะเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับสุขภาพจิต 
  ๕) โครงการทุกโครงการจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคคลจากฝุาย เพ่ือร่วมกันเรียนรู้ 
เพ่ือร่วมกันคิดเพ่ือความสร้างสรรค์ เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน อันเป็นการสร้างความ
สามัคคีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนการท างานอย่างเป็นทีม 

๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อก าหนดเป็นแนวทางได้ ๓ แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ ๑ การบริหาร
การพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ ประกอบด้วย (๑) นโยบายสัทธาพละ (๒) นโยบายวิริยพละ (๓) 
นโยบายสติพละ (๔) นโยบายสมาธิพละ (๕) นโยบายปัญญาพละ แนวทางที่ ๒ การบริหารการพัฒนา 
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ด้าน แผนงานเชิงพุทธ ประกอบด้วย (๑) แผนงานสัทธาพละ (๒) แผนงานวิริยพละ (๓) แผนงานสติ
พละ (๔) แผนงานสมาธิพละ (๕) แผนงานปัญญาพละ แนวทางที่ ๓ การบริหารการพัฒนา ด้าน 
โครงการเชิงพุทธ ประกอบด้วย (๑) โครงการสัทธาพละ (๒) โครงการวิริยพละ (๓) โครงการสติพละ 
(๔) โครงการสมาธิพละ (๕) โครงการปัญญาพละ มีดังนี้ 
  ๕.๒.๑  แนวทางท่ี ๑ การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ 
  ๑. นโยบายเชิงพุทธ ด้าน สัทธาพละ  
 ความเชื่อมั่นโดยอาศัยหลักกฎหมาย ความมีเหตุมีผล และมีหิริ เป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้ 
มีความเชื่อมั่นในนโยบาย มีหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม บริหารเพ่ือพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นดี 
ส่งผลให้เกิดคณุประโยชน์อย่างมาก มีความเชื่อมั่นต่อหลักกรรม มีความเป็นผู้น าและตั้งมั่นในความดี 
มีความเสมอภาพกัน มีประโยชน์อย่างมหาศาล การทุกจริตก็จะไม่เกิดขึ้น เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มีความหนักแน่นต่อการท าสิ่งต่างๆ ช่วยปิดกั้นช่องทางการทุจริต เป็นนโยบายที่มีความสมบูรณ์  
ความเชื่อมั่นให้ครบทุกวงจร เป็นการถือระเบียบปฏิบัติร่วมกัน การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  
มีหลักเวสารัชชกรณธรรม มีความเชื่อเรื่องกรรม มีความเชื่อเรื่องผลของกรรม มีความเชื่อเรื่องมีกรรม
เป็นของตน มีความเชื่อม่ันต่อพระพุทธเจ้าเป็นไปเพ่ืออริยทรัพย์ ๗ ประการ 
 ๒. นโยบายเชิงพุทธ ด้าน วิริยพละ  
 การสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น นโยบายส าเร็จได้ด้วยความเพียร การตระหนักในความ
รับผิดชอบ การไม่ท าให้ระบบราชการเสียหาย พระสงฆ์ให้ความรู้เรื่องความเพียร จัดอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมความเพียร ปลุกจิตส านึกและการสอนให้รู้จริง มีความระมัดระวังมากขึ้น ตรงกับความเป็น
จริงในพ้ืนที่ มีปฏิบัติงานที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ยังประโยชน์ให้
ส าเร็จเป็นอย่างมาก ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ผู้ท างานระมัดระวังต่อบาปมากขึ้น เพียรถูกเป็น
ความปลอดภัยของชีวิต คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ท าความเพียรให้ต่อเนื่อง ใช้หลักหลัก
ปธาน ๔ อาศัยหลักสัมมัปปธาน ๔ หลักอิทธิบาท ๔ ตระหนักถึงความขยันหมั่นอยู่เสมอ พึงเว้นเสีย
จากสิ่งที่เป็นบาปในโลกนี้ ความเพียรท าให้คนแกล้วกล้า ความเพียรเป็นเหตุให้มั่นคง ไม่ท้อถ้อย     
ไม่ท้อใจ ส านึกอยู่เสมอ  
 ๓. นโยบายเชิงพุทธ ด้าน สติพละ  
 ระลึกรู้โดยอาศัยการทักท้วง การมีสติเป็นสิ่งที่ส าคัญ มีสติรู้สภาพภายในภายนอกองค์กร 
มีสติตั้งรับปัญหาและความเปลี่ยนแปลง ส่วนมากมีสติตั้งใจท างานดี หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
สติสร้างความสามัคคีและติดตามงาน สติช่วยท าให้บริหารงานองค์กรดีขึ้น สติจะคอยควบคุม
พฤติกรรม สติสร้างความโปร่งใส่และซื่อสัตย์สุจริต สติช่วยนึกถึงนโยบายที่ตั้งใจไว้ สติท าให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สติช่วยปูองกันเราไม่ให้หลงลืม สติท าให้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สติควบคุมตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติถูกต้องตามหลักโยนิโสมนสิการ สติเป็นสิ่งส าคัญในสถานที่ทั้งปวง มีสติมา
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ควบคู่กับปัญญา มีสติ มีการงานสะอาด มีหลักของการคุ้มครองตนและผู้อ่ืน สติเพ่ิมสมรรถนะการ
ปฏิบัติร่วมกัน สติจัดว่าเป็นเครื่องปูองกันทุจริต สติจัดว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก สติท าให้ได้รับ
ประโยชน์ ๓ อย่าง ปูองกันกันและกันจากคนไม่ด ี 
 ๔. นโยบายเชิงพุทธ ด้าน สมาธิพละ  
 ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นแรงกระตุ้น การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม เกิดความกระตือรือร้น
ต่อนโยบาย การติดตามประเมินผลนโยบาย มีโครงการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ความตั้งใจนี้จะขาด
ไม่ได้เลย สมาธิท าให้มีความตั้งใจท างาน นโยบายส าเร็จได้ความตั้งใจ สมาธิท าให้ความผิดพลาดลด
น้อยลง ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความตั้งใจ การใช้สมาธิในการบริหารงาน อาศัยสมาธิเป็นแนว
ทางการพัฒนา ฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นต่อการพัฒนา การฝึกสมาธิก่อนลงมือปฏิบัติงาน องค์กรนี้อาศัย
ความตั้งใจร่วมกัน ตั้งใจท า ไม่ฟูุงซ่าน ไม่เพลินหลงใหล ท าจิตของตนให้ซื่อตรงต่อกิจนั้นๆ ความเป็น
ผู้มีตนสม่ าเสมอ สมาธิ (ความตั้งใจ) จัดว่าเป็นประมขุ สมาธิเกิดจากการฝึกฝนอบรมมาดี ใช้อริยสัจ ๔ 
เข้ามาก าหนดถึงปัญหา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น สมาธิเพ่ิมสมรรถนะสติสัมปชัญญะ สมาธิ
เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี สมาธิช่วยให้นโยบายไม่สุดโต่ง  
 ๕. นโยบายเชิงพุทธ ด้าน ปัญญาพละ 
 ความรอบรู้จากการพัฒนาตนเอง ความรอบรู้-ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา ผู้ก าหนดนโยบาย
ต้องมีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม รู้ระเบียบและกฎหมาย องค์ความรู้จากสาขาวิชา
ต่างๆ การนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรม เกิดองค์ความรู้จากทุกคนทุกฝุาย มีการประชุมกันอยู่เนื่อง
นิตย์ ความรอบรู้เป็นหัวใจของผู้บริหาร มีพระสงฆ์ร่วมประชุมด้วย รู้จักสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควร 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ความรอบรู้ท าให้ไม่เฉยต่อปัญหา ช่วยให้บรรลุเปูาหมายที่รวดเร็ว ความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม มีธรรมน าหน้านโยบาย มีความรอบรู้เข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น เป็นผลส าเร็จ 
มาจากหลักธรรม มีตถาคตโพธิสัทธาน าหน้านโยบาย ปัญญาพละเป็นพลังแห่งความรอบรู้ คบสัตบุรุษ 
ฟังธรรม ลึกซึ้งในธรรม ปฏิบัติควบคู่ทางโลกทางธรรม ท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริง ผู้มีปัญญา
ย่อมได้ประโยชน์ ๓  
  ทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ๑ ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดี มีคุณธรรม” พบว่า ระดับบุคคล มี
คุณลักษณะที่ส าคัญของคนดี มีคุณธรรม คือ คนที่มีศีล มีธรรมะ มีสติ มีความรับผิดชอบ ประพฤติดี 
มีความซื่อสัตย์ ละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีสัมมาอาชีวะ ขยันหมั่นเพียร รักษาคุณค่าและ
ความส าคัญของสิ่งที่ดีงาม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีเมตตาหมั่นท าบุญท าทาน อดทนอดกลั้น อดออม สามัคคี 
กตัญูกตเวทีมีจิตสานึกสาธารณะมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายรักชาติ ศาสนา กษัตริย ระดับ
                                                   
  ๑จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ, “การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม”, (ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙).   
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ครอบครัว พบว่า ครอบครัวดี มีคุณธรรม มีลักษณะส าคัญ คือ ครอบครัวที่ตั้งอยูในศีล ๕ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในครอบครัว มีความสัมพันธอันดีและอบอุ่น ไม่ประมาทท าการโดย
ใช้ปัญญาสุภาพ รับฟังผู้อ่ืนใฝุหาความรู้ ครองตนเป็น พลเมืองดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สงเคราะห์บ ารุง
ศาสนา ระดับชุมชน พบว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของชุมชนดี มีคุณธรรม คือ คนในชุมชนเป็นสมาชิกที่
ดี มีศีลธรรม มีผู้น า/ผู้ปกครองที่ดี ชุมชนพ่ึงตนเองได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามีองค์กรเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
  ทั้งนี้ สอดคล้องกับ ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง๒ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกล
ยุทธ์กรจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย (Corporate University) ด้วยกระบวนการวิจัย R 
& Dผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาบุคลากรขององค์กรต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเปูาหมายเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic goals) ขององค์กรต้องรองรับกับโครงสร้างและพันธกิจขององค์กร (Structure) 
เชื่อมโยงกับระบบแบบแผนการท างานขององค์กร (System + Style) และรองรับกับค่านิยมหรือ
วัฒนธรรมองค์กร (Share Value) สรุปได้ว่า การออกแบบระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เกิด
สมรรถนะสูง จะต้องศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะรวมกันขององค์กรทั้งหมด คือ ๑. โครงสร้างองค์กร 
Structure ๒. ระบบการท างาน System ๓. รูปแบบการบริหาร Style ๔. คุณภาพบุคลากร Staff ๕. 
ทักษะบุคลากร Skill ๖. กลยุทธ์การบริหารงานองค์กร Strategy ๗. ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร 
Share Value   
 ทั้งนี้ สอดคล้องกับ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง๓ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและ
หลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
  ๑. รปูแบบของการปกครองทางการเมือง มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การปกครองแบบราชาธิป
ไตย ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้ คือ พระราชา และ การปกครอง
แบบสามัคคีธรรม ซึ่งอ านาจอยู่ในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครอง 
แบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วน รูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้น มีพัฒนาการโดย
เริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้ทรงมอบ
ให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน  
  ๒. หลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆ ซึ่งพระพุทธเจ้า
ตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครอง
แบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรม    

                                                   
  ๒ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
  ๓นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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มีหลักการปกครองที่ส าคัญ คือ หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี และ
หลักธรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้ปกครอง  
  ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้น มีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครอง  
ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบพระธรรมวินัย 
 ๕.๒.๒  แนวทางท่ี ๒ การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ  
 ๑. แผนงานเชิงพุทธ ด้าน สัทธาพละ  
 ความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุผล แผนงานพัฒนาให้ห่างความสุดโต่ง๒ แผนงานพัฒนา
ให้เดินตามมรรค ๘ แผนงานที่พิจารณาตามหลักอริยสัจ แผนงานพัฒนาตามหลักมุนี ๓ แผนพัฒนา
ตามหลักอนุปุพพิกถา แผนพัฒนาเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด แผนงานพัฒนาให้ตั้งอยู่ในศีล เชื่อมั่นต่อ
แผนงานที่ก าหนดร่วมกัน แผนงานฝุายการปูองกัน แผนงานฝุายปราบปรามความเสื่อม แผนงานฝุาย
การพัฒนา แผนงานฝุายรักษาความเจริญ การขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แผนพัฒนาที่ไม่
เบียดเบียนผู้ใด บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขทั่วถึงกัน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นธัมมาธิปไตย       
การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร มีศีลหรือระเบียบวินัยเสมอกัน หลักสัมมัปปธาน ๔ ผู้น าที่มีความเชื่อต่อ
หลักพุทธธรรม แผนที่ก าหนดบนกฎหมายเดียวกัน แผนประยุกต์ตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ เชื่อมั่น
ร่วมกันการก าหนดแผนงาน  
 ๒. แผนงานเชิงพุทธ ด้าน วิริยพละ  
 ใช้ความเพียรเพ่ือก าหนดแผนงาน ใช้หลักปธาน ๔ เพ่ือก าหนดแผน การก าหนดทิศทาง
ของแผนงาน ต้องมีบุคคลที่มีวิสัยทัศน์รู้โลกรู้ธรรม เป็นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล บุคคลที่รู้จักใฝุ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อาศัยผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ แผนที่เกิดจากสุ
ตมยปัญญา แผนที่เกิดจากจินตามยปัญญา แผนที่เกิดจากภาวนามยปัญญา เพียรการประชุมจัดท า
แผนร่วมกัน แผนที่พิจารณาโดยหลักปธาน ๔ แผนที่พิจารณาโดยหลักสัมมัปปธาน จัดท าแผนพัฒนา
บุคคลให้มีศีลธรรม พัฒนาจิตใจให้รู้จักลดละเลิกทุจริต ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ประชาชน
มีส่วนร่วมด้วย คิดให้ถูกตามหลักสัมมัปปธาน ๔ ทุกคนต้องให้ความส าคัญกันแผน ไม่เกียจคร้านหนี
งาน ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ ต้องรับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สร้างความปลอดภัยให้ตน
และผู้อ่ืน สามัคคีกันในการจัดท าแผนพัฒนา 
  ๓. แผนงานเชิงพุทธ ด้าน สติพละ  
 ท าให้การบริหารเกิดความคล่องตัว มีกัลยาณมิตรเป็นผู้คอยเตือนสติ มีสติรู้จักเลือก
เสวนาบุคคล ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นผู้น าทาง ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพ่ือความด ารงมั่น
ไม่เสื่อมสูญ คัดสรรบุคคลมีความรู้ความประพฤติ ใช้โยนิมนสิการก าหนดแผนงาน ผู้มีโยนิโสมนสิการ
ย่อมท าแผนได้ด ีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก สติเป็นสิ่งจ าปรารถนาในที่ทั้งปวง คนผู้มีสติ ชื่อว่ามี
ความเจริญทุกเม่ือ สติเป็นธรรมส่งเสริมให้บรรลุงาน มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือจัดท าแผน สติเป็นธรรม
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มีอุปการะมากต่อแผน มีสติระลึกรู้อย่างระมัดระวัง การคุมสติไว้กับแผนงานที่ท า ท าให้ด าเนิน
แผนงานด้วยความมั่นใจ สติเป็นคุณธรรมประจ าองค์กร สติเป็นคุณธรรมของสัตบุรุษ รู้เท่าทัน
สถานการณ์ทางสังคม สติเป็นธรรมเครื่องพิจารณาแผน สติเป็นเครื่องส่งเสริมการบริหารกิจ สติเป็น
น าออกเสียซึ่งโทษทั้งหลาย การฝึกสติตามหลักอานาปานสติ  
  ๔. แผนงานเชิงพุทธ ด้าน สมาธิพละ  
 สมาธิท าให้งานบรรลุเปูาหมายได้เร็ว สร้างความกระตือรือร้น จะต้องมีความตระหนัก
ร่วมกัน มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการท าแผนงาน ท าให้แผนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นต่อการบริหาร
การพัฒนา เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สมาธิเป็นปทัฏฐานแห่งบรรลุแผน ใช้สมาธิในการ
ท างานอย่างสุขุม น ามาใช้อย่างเสมอภาคกัน สมาธิเป็นฐานแห่งความมุ่งมั่น ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตั้งตนอยู่ในศีลระเบียบ
วินัยกฎหมาย เป็นคนฉลาดขยันมีปัญญาบริหารตน ตั้งมั่น มุ่งมั่น ด ารงอยู่ สมาธิที่มีฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ วิมังสา สมาธิพละเป็นพลังแห่งความตั้งใจ สมาธิเป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น สมาธิเป็นพลังแห่งความ
ดีทั้งหลาย สมาธิเป็นพลังแห่งการขจัดปัญหา สมาธิเป็นตัวส่งเสริมประสิทธิภาพ สมาธิเป็นตัว
ขับเคลื่อนการท างาน ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนงาน 
  ๕. แผนงานเชิงพุทธ ด้าน ปัญญาพละ 
 การใช้ทักษะทางความรอบรู้ ปัญญาเป็นตัวน าไปซึ่งกิจทุกอย่าง ฉลาดในการบริหาร
จัดการ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ความรอบรู้ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ต้องศึกษาค้นคว้าอยู่
อย่างต่อเนื่อง ต้องเรียนรู้และหมั่นท าความเข้าใจ ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ทบทวน
แผนงานอยู่เสมอๆ มีการแสวงความรู้จากสื่อต่างๆ พยายามพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจ า ใส่ใจต่อ
บทบาทของตน ตระหนักต่อกฎหมายบ้านเมือง มีความเคารพต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน มีมนุษย์สัมพันธ์
อันดีต่อกันและกัน มีความสมานสามัคคีกัน สนับสนุนการสร้างความปรองดอง ไม่สร้างความแตกแยก
ในองค์กร รู้สิ่งที่เป็นความเจริญ และ ไม่เจริญ ท านุบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา รู้จักปูองกันความชั่ว
ร้ายต่างๆ ท าองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งปัญญา ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 
๔ ฉลาดในวิธีจัดการงาน รู้กาลรู้สมัย 
 ทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ อมร สุวรรณนิมิตร๔ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือการพัฒนาชุมชนน่าอยู่” พบว่า 
ลักษณะความน่าอยู่ในบริบทชุมชนชนบทอีสาน จ าแนกได้ ๔ ด้าน คือ ๑. ด้าน กายภาพและสุขภาพ
ชุมชน ๒. ด้าน เศรษฐกิจชุมชน ๓. ด้าน วิถีชุมชน และ ๔. ด้าน ผู้น าการจัดการชุมชน ในภาพรวม 

                                                   
  ๔อมร สุวรรณนิมิตร, “รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อการพัฒนา
ชุมชนน่าอยู่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖).   
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ด้านวิถีชีวิตชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านผู้น าการจัดการชุมชนอยู่ในระดับสูง ระดับพลังอ านาจ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ด้านตระหนักต่อท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง 
ผลการวิเคราะห์สัมฤทธิ์อิทธิพล ๑. ตัวแปรทางตรง คือ การมีส่วนร่วมและเป็น ตัวแปรที่มีอิทธิพล
โดยรวมสูงสุด ๒. ตัวแปรที่มีอิทธิทางตรงและทางอ้อม คือ ความไว้วางใจ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 
และการสร้างทีมงาน ๓. ตัวแปรที่มีผลทางอ้อม คือ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การการประสานความ
ร่วมมือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ส่วนตัวแปรความตระหนักต่อท้องถิ่นไม่มีผลต่อความน่าอยู่และมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรการมีส่วนร่วมในระดับสูงโดยการใช้กระบวนการเทคนิคที่ปรึกษา 
  ทั้งนี้ สอดคล้องกับ สามารถ บุญรัตน์๕ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนา
สตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ตอนที่ ๑ การบูรณา
การแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีกับหลักธรรมของลักษณะภาวะผู้น าสตรีเชิงพุทธ 
พบว่า ผู้น าสตรีจะมีการน าหลักธรรมไปปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตของผู้น าสตรีเป็นปกติ หลัก
เมตตา จะมีความปรารถนาดีต่อลูกน้องและประชาชนทั่วไปโดยการจัดการความรู้และการสร้าง
เครือข่ายสตรีในพ้ืนที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทุกระดับและสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรีทั้ง ๔ ด้าน หลักทาน ส่วนใหญ่จะมีนโยบาย แผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาบทบาทสตรี การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
ต่อสังคม การจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้พิการ เป็นต้น หลักศีลจะมีเป็นยึดถือ
กฎหมาย ระเบียบ กติกา ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ ซึ่งเป็นการการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ของบทบาทสตรีที่ดีต่อ
สังคม และหลักภาวนา จะมีความสุขุมรอบคอบ การไตร่ตรอง ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้บริหารที่จะต้องพัฒนาตนพัฒนาคน และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพในทางรูปธรรมมาก
ที่สุดพร้อมทั้งการให้การศึกษาแก่สตรีทั้งทางตรงและทางอ้อมและการเรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิต
จริงเพื่อการปรับใช้อย่างเหมาะสม ตอนที่ ๒ สภาพปัญหาการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยปัญหาใหญ่ๆ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ภาครัฐและ
นโยบายการพัฒนาบทบาทสตรีขาดการติดตามดูแล ๒) ความไม่เข้มแข็งของกลุ่มสตรี ๓) วัฒนธรรม
ภาคใต้ตอนบนจะมองสตรีในภาพลบมากกว่าภาพบวก และ ๔) การบริหารของผู้น าสตรี เพราะการ
ปกครองสตรีมีความยากล าบาก เนื่องจากกลุ่มสตรีมีระบบสองศาสนา และหลายสัญชาติ ตอนที่ ๓ 
แนวทางการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน  พบว่า การ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ จะต้องให้เชื่อมโยงกับภารกิจ ๓ ด้าน ได้แก่ งานด้าน
บริหาร งานด้านบริการ และงานด้านสนับสนุนในการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยการจัดการ
                                                   
  ๕สามารถ บุญรัตน์, “การบริหารการพัฒนาสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ความรู้และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสตรีไทยในภาคใต้ตอนบน ในลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) 
สิ่งที่ต้องม ี๒) สิ่งที่ต้องเป็น ๓) สิ่งที่ต้องท า ๔) สิ่งที่ต้องรู้ และ ๕) สิ่งที่ต้องพัฒนาหรือส่งเสริม ตอนที่ 
๔ ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีที่ประยุกต์ใช้ลักษณะภาวะผู้น าสตรีเชิงพุทธ 
พบว่า ๑) การสร้างเครือข่ายสตรีและการจัดท าหลักสูตรสตรีศึกษาเพ่ือการจัดการความรู้ในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนบนเกี่ยวกับของสตรีทุกระดับ ๒) ควรมีแผนงานการส ารวจปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และการสนับสนุนความจ าเป็นในขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีได้อย่ างเนื่องโดย
การมีส่วนร่วมของสตรีทุกระดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ๓) ควรจัดท าโครงการที่สอดคล้องต่อ
พระพุทธศาสนา และงานประจ าปี ประเพณีต่างๆ เพ่ือการท าบุญ และการช่วยเหลือสังคมในรูปของ
เครือข่ายสตรีทุกระดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและโครงการฝึกทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งโครงการสร้างความผูกพันในครอบครัว  ๔) ผู้น าสตรีควรน า
ต้นแบบบทบาทสตรีไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับตนเองเพ่ือให้สตรีในต าบลยึดถือเป็นแบบอย่างที่
ดีได้และส่งเสริมการท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ๕) ควรน าลักษณะภาวะผู้น าสตรีเชิงพุทธเข้ามาบูรณา
การในการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความไว้วางใจ และวาง
แนวทางให้กับสตรีที่จะเข้ามาสู่กิจกรรมทางเมืองในอนาคต และ ๖) ผู้น าสตรีควรน าข้อดีของแต่ละ
เพศมาปรับใช้ในการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จ 
  ทั้งนี้ สอดคล้องกับ ประพัฒน์ ปญญาชาติรักษ์๖ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษา
วิเคราะห์การเมืองการปกครองในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า  
  “การเมืองการปกครอง” หมายถึง การปกครองดูแลแผนดินที่เปนอาณาเขตรัฐของตน 
รวมถึงการดูแลบ าบัดทุกขบ ารุงสุขใหแกประชาราษฎรที่อาศัยอยูภายในแผนดิน ซึ่งจะเขาใจแนวคิด
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไดจากบริบทตางๆ ในคัมภีรพระพุทธศาสนามี ๓ บริบท คือ (๑) บริบท
ทางการเมือง (๒) บริบททางสังคม และ (๓) บริบททางเศรษฐกิจ โดยบริบททางการเมืองนั้นมีทั้ง
ความหมายของรัฐ การก าเนิดและวิวัฒนาการของรัฐความส าคัญของรัฐ ความสัมพันธภายในรัฐ 
สงครามระหวางแควน อ านาจในการปกครอง ความหมายของอธิปไตย ๓ และ ผูปกครอง มี
โครงสร้างทางสังคมที่เปนนักรบ นักบวช และสามัญชน จนในที่สุดกลายมาเปนระบบวรรณะที่มี
กษัตริยเปนชนชั้นปกครอง สภาพเศรษฐกิจสมัยพุทธกาลเปนการผสมผสานระหวางการเลี้ยงสัตวและ
กสิกรรมเป็นหลัก 
  หลักธรรมที่ ใช้ ในการปกครองเหมาะสมกับการเป็นอยู ในสมัยนั้น  เช่น หลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ สังคหวัตถุ ๔ ประการ อคติ ๔ ประการ      

                                                   
  ๖ประพัฒน์ ปญญาชาติรักษ์, “การศึกษาวิเคราะหการเมืองการปกครองในคัมภีรพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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ใชส าหรับชนชั้นผูน า หลักธรรมที่ใชและประพฤติรวมกัน ทั้งชนชั้นผูปกครอง ผูสนองงาน ขาราช
บริพารและประชาราษฎร เชน ทิศ ๖ และ จริต ๖ 
  รูปแบบการบริหารรัฐกิจในคัมภีรพระพุทธศาสนาแบงเป็น ๒ รูปแบบ คือ (๑) แบบ
ราชาธิปไตย และ (๒) แบบสามัคคีธรรม ซึ่งมี ๓ ประเด็น คือ (๑) ความหมาย (๒) อธิปไตย และ (๓) 
หลักการปกครอง โดยการปกครองแบบราชาธิปไตยนี้เปนระบบการเมืองการปกครองของไทยในอดีต 
เรียกวา “สมบูรณาญาสิทธิราชย”พระมหากษัตริยมีอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศเมืองที่    
เปนศูนยกลางในปกครองในสมัยพุทธกาลมี ๔ รัฐ ไดแก มคธ โกศล วังสะ และอวันตี การปกครอง
แบบสามัคคีธรรม ปจจุบันเราเรียกวา “ประชาธิปไตย” คือ รัฐวัชชี    
  วิธีการบริหารรัฐกิจในคัมภีรพระพุทธศาสนามี ๒ วิธี คือ (๑) วิธีการบริหารรัฐกิจในสวน  
ขาราชบริพารและ (๒) วิธีการบริหารรัฐกิจในสวนประชาราษฎรทั้งสวนคฤหัสถ (ที่มิใชขาราชบริพาร) 
และสวนสมณสงฆ ซึ่งมี ๔ ประเด็น คือ (๑) ความหมาย (๒) การไดรับต าแหนงหรือการแบงกลุม      
การปกครอง (๓) บทบาทและหนาที่ และ (๔) คุณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
  ส าหรับการประยุกตรูปแบบและวิธีการบริหารรัฐกิจมาใชในสังคมปจจุบัน เชน พระราชา
ทรงใหความส าคญัแกพระสงฆในพระพุทธศาสนาในปจจุบัน เชน ทางคณะรัฐบาลตองใหความส าคัญ
และปรึกษาปญหากับคณะสงฆ การประยุกตหลักธรรมในการบริหารรัฐกิจแบบสามัคคีธรรมของ    
แควนวัชชีมาใชในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
 ๕.๒.๓  แนวทางท่ี ๓ การบริหารการพัฒนา ด้าน โครงการเชิงพุทธ  
 ๑. โครงการเชิงพุทธ ด้าน สัทธาพละ  
 มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินโครงการ จะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีความเชื่อมั่น
ในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า โครงการปฏิบัติตามหลักมรรค ๘ สัมมาทิฏฐิ ความรู้ในหลักอริยสัจ ๔ 
สัมมาสังกัปปะ ความด าริ ๓ สัมมาวาจา วจีสุจริต ๔ สัมมากัมมันตะ กายสุจริต ๓ สัมมาอาชีวะ-
ประกอบสัมมาชีพ สัมมาวายามะ ปธาน สัมมัปปธาน สัมมาสติ สติปัฏฐาน ๔ สัมมาสมาธิ ฌาน ๔ 
การลดละความโลภ โกรธ หลง การปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน การก าหนดประเภทของงาน ส ารวจ
ความต้องการทางทรัพยากร การก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน ก าหนดคุณภาพของสิ่งที่จะพัฒนา    
การประกาศให้ประชาชนได้ทราบ โครงการที่จะด าเนินตามแผนงาน การวัด ติดตามประเมินผล
โครงการใช้หลักกัลยาณมิตตตาและสีลสัมปทา ใช้หลักฉันทสัมปทาและอัตตสัมปทา ใช้ทิฏฐิสัมปทา
และอัปปมาทสัมปทาใช้หลักสมชีวิธรรม ๔ ประการ  
 ๒. โครงการเชิงพุทธ ด้าน วิริยพละ  
 บรรลุเปูาหมาย เกิดจากความเพียร ต้องมีสาระส าคัญตามกระบวนการ การบริหารงาน
ตามหลักปธาน ๔ มีที่มาของโครงการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ มีเปูาหมาย ระบุขนาด ปริมาณ   
มีวิธีการด าเนินการตลอดโครงการ งบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุ
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จ านวนประชากร ก าหนดวิธีด าเนินการอย่างรอบคอบ ผลักดันโครงการให้บรรลุเปูาหมาย การก าหนด
จัดล าดับความส าคัญ มีธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจ ใช้หลักปธาน ๔ หรือ สัมมัปปธาน ๔ ต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพละ ๕ สองคล้องกับวัตถุประสงค์เปูาหมาย เน้นไปที่ผู้น าหรือผู้เชี่ยวชาญ 
การศึกษาอบรม การสัมมนา การเข้าร่วมโครงการธรรมปฏิบัติ จัดท าเป็นโครงการประจ าปี การ
พัฒนาองค์กรเพ่ือความโปร่งใส การปฏิบัติการตามแบบวิถีพุทธ ใช้หลักความร่วมมือกัน ช่วยกันท า 
สร้างความโปร่งด้วยหลักปธาน ๔ 
 ๓. โครงการเชิงพุทธ ด้าน สติพละ  
 มีสติพละหรือความรู้เท่าทัน มีสติเป็นเครื่องรักษาตน คน องค์กร ผู้มีสติชื่อว่ามีพลังแห่ง
การระลึกรู้ สติช่วยกั้น ขวาง ปูองกัน รักษา ถูกธรรม ถูกกฎหมายรัฐธรรมนูญ สติช่วยให้ระลึกรู้ นึกถึง 
เลือกเฟูน สติปูองกันความประมาทเลินเล่อ สติช่วยให้เกิดความขยันท างาน สติช่วยให้รู้จัดการ
จัดเตรียมสิ่งต่างๆ สติช่วยให้รู้การจัดองค์การไว้รองรับ แบ่งหน้าที่กันท าให้เป็นสัดเป็นส่วน สติช่วย
อุปถัมภ์ธรรมชาติทั้งปวง สติช่วยดับปัญหา สติช่วยให้ไม่ประมาทในวัน เวลา สติยังช่วยให้ระลึกรู้ถึง
โครงการ สติเป็นเครื่องระงับความรุนแรง ท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยอุดหนุนค้ าชูให้เกิด
แต่สิ่งที่ด ีสติยิ่งมีมากยิ่งดีต่อการบริหารงาน ต่อการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ สติเป็นที่ควรแก่การงานทั้ง
ปวง สติเป็นตัวปัญญาในการขจัดปัญหา สติเป็นตัวน าทางแก่คนหลงผิด สติจัดว่าเป็นธรรมชั้นเอกชั้น
เยี่ยม สติเป็นเครื่องหมายของความระลึกรู้  
 ๔. โครงการเชิงพุทธ ด้าน สมาธิพละ  
 ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเปูาหมาย การตั้งจิตมุ่งมั่นให้อยู่กับโครงการ จดจ่อ ท างาน
ภายใต้กฎระเบียบ ตั้งใจท าจริง ไม่ท าแบบเล่นๆ ไม่ย่อท้อ ไม่ฟูุงซ่านไปท าสิ่งอ่ืนๆ จับงานให้มั่นคง
และหนักแน่น สติช่วยให้ต่อเนื่อง และ ทันกับเวลา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใช้สมาธิเป็นพลัง
ขับเคลื่อนโครงการ ใช้สมาธิในการเตรียมหรือปรับ ใช้สมาธิวิเคราะห์โครงการพัฒนา วิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งโครงการ จะต้องมีการติดตามประเมินผล ให้สงัดจากเครื่องยั่วยุทั้งหลาย อ่ิมใจและมี
ความสุขไปกบัการท างาน มีสติรอบคอบมากยิ่งขึ้น สมาธิช่วยให้เกิดความพอใจ สมาธิช่วยให้เกิดความ
เพียร สมาธิช่วยให้เกิดความเอาใจใส่ สมาธิช่วยให้เกิดการพิจารณา ประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางโลกทาง
ธรรม มีพลังอ านาจในการจัดการสิ่งต่างๆ ไม่ฟูุงซ่านไปกับเหตุการณ์ต่างๆ สร้างความผาสุกร่มเย็น  
แก่ประชาชน 
 ๕. โครงการเชิงพุทธ ด้าน ปัญญาพละ 
 จะท าให้เกิดความรอบคอบ เกิดแนวทางการด าเนินการที่ดี เกิดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการมีความรัดกุมมากขึ้น โครงการเพ่ิมพูนปัญญา เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการท างาน มีพลังอ านาจ
ในการบริหารจัดการ หลักอธิฐานธรรม ๔ ประการ คือ ๑. ปัญญาธิษฐาน ๒. สัจจาธิษฐาน ๓. จา
คาธิษฐาน ๔. อุปสมาธิษฐาน หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักโภควิภาค ๔ ประการ ความพรั่งพร้อมแห่งญาติ 
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ความพรั่งพร้อมแห่งโภคะ ความพรั่งพร้อมด้วยความไม่มีโรค ความพรั่งพร้อมแห่งศีล ความพรั่งพร้อม
แห่งทิฏฐิ เริ่มต้นจากการที่มนุษย์มีศีล ๕ ควบคู่ไปกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑. สุตมยปัญญา ศึกษา
เรียนรู้ ๒. จินตามยปัญญา คิดหาเหตุผล ๓. ภาวนามยปัญญา ฝึกฝน/อบรม 
 ทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ นาคม ธีรสุวรรณจักร๗ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดราชบุรี” พบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
ราชบุรีพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความ
คุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีที่ได้
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลัก
ความรับผิดชอบ 
  ทั้งนี้ สอดคล้องกับ พระโชติ บดีรัฐ๘ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ๑) สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๔ ๒) ประสิทธิผลของการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๔ ๓) 
ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ และ ข้อเสนอแนะ ๔) 
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า  
  ๑. สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ 
ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนด
โทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม  

                                                   
  ๗นาคม ธีรสุวรรณจักร, รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔).   
  ๘พระโชติ บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔).   



๒๖๗ 
 

  ๒. ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๔   
ใน ๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานมอบหมายให้ท าโดย
ใช้คนให้ตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธา
เข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
  ๓. ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ 
ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหา
จุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การบริหารงาน และในการบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  
  ๔. ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองค์กรของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนา
คนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้องโดยวิธีการส่งเสริม
ให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร 
โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรม และให้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นความเชื่อ
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
  ทั้งนี้  สอดคล้องกับ ปกรณ์ มหากันธาน๙ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและ
กระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ” จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กร ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ อธิปไตย ๓ อคติ ๔ พรหม
วิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ หลักราชธรรม ๑๐ หรือ 
ทศพิธราชธรรม ๑๐ และ หลักจักรวรรดิวัตร 
  หลักการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดหลักการปฏิบัติไว้ ๖ หลัก ได้แก่ ๑ ) หลักนิติธรรม ๒ ) หลักคุณธรรม ๓ ) หลักความโปร่งใส 
๔ ) หลักการมีส่วนร่วม ๕ ) หลักความรับผิดชอบ และ ๖ ) หลักความคุ้มค่า 
  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิ
บาลกลุ่มผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงพุทธบูรณาการ ระดับเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
                                                   
  ๙ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณา
การ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๒๖๘ 
 

ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหะวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักคุณธรรม 
หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และน้อยที่สุดคือ หลักความ
โปร่งใส ตามล าดับกลุ่มประชาชนทั่วไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ ระดับเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และน้อยที่สุด
คือ หลักการมีส่วนร่วมตามล าดับ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ของจังหวัดล าพูน จ านวน ๕ 
รูป/คน มีความเห็นที่สอดคล้องกัน ในการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายหัวข้อธรรม ได้แก่ ไตรสิกขา สมาธิ ๗ สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริส
ธรรม ๗ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหารธรรม หิริโอตัปปะ โสรัจจะ มโนธรรม คุณธรรม ศรัทธา การมีสติ 
ลดทิฏฐิและทศพิธราชธรรม ๑๐ 
  รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ  มีล าดับ
ขั้นตอน ได้แก่ ๑ ) ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒ ) 
บูรณาการน าหลักการบริหารทางพุทธศาสนาและหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล  เพ่ือก าหนด
ค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กร ๓ ) ก าหนดวิธีการบริหารองค์กรให้ความรู้ โดยการสัมมนา ฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร และ ๔ ) ก าหนดลักษณะการบริหารที่พึง
ประสงค ์เพ่ือเกิดประโยชน์ตน (องค์กร) เกิดประโยชน์ผู้อ่ืน (ประชาชน) และเกิดประโยชน์แก่ทั้งสอง
ฝุาย สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้แก่องค์กรอื่นๆ ต่อไป 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม” ท าให้ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา รวมทั้งหลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา และแนวทางการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย การก าหนดแผนงาน และ
การก าหนดโครงการนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสัทธาพละ กล่าวคือ ความเชื่อมั่น ๔ 
ประการ และจะต้องให้สอดคล้องกับหลักวิริยพละ เช่น ปธาน ๔ กล่าวคือ ความเพียร ๔ ประการ 
และจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสติพละ กล่าวคือ ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจะต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสมาธิพละ กล่าวคือ ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย และจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักปัญญาพละ กล่าวคือ ความรอบรู้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ ๓ ขั้นตอน 
ได้แก่ ๑. จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสุตมยปัญญา (การศึกษาเรียนรู้) ๒. จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
จินตามยปัญญา (การคิดพิจารณาตามหลักการทั้งทางโลกและทางธรรม) ๓. จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของภาวนามยปัญญา (การลงมือปฏิบัติตามหลักการทั้งทางโลกและธรรม)  



๒๖๙ 
 

  ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ๑. การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คอื หลักศรัทธา ๔ ประการ 
  ๒. การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักปธาน ๔ หรือ หลักสัมมัปปธาน ๔  
  ๓. การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักสติพละ ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๔. การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักสมาธิพละ ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
  ๕. การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย แผนงาน โครงการ  จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักปัญญาพละ ความรอบรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเช่นกัน 
 ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  การเสนอแนะผลงานวิจัยส าหรับการน าไปสู่ปฏิบัติตามนโยบายเชิงพุทธ แผนงานเชิง
พุทธ และโครงการเชิงพุทธ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม กล่าวคือ  
  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน านโยบายเชิงพุทธ แผนงานเชิงพุทธ และโครงการ
เชิงพุทธ ไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรของตน 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างความเชื่อมั่นตามหลักศรัทธา ๔ และความเพียร
ตามหลักปธาน ๔ หรือตามหลักสัมมัปปธาน ๔ และความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักสติ
พละ และความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสมาธิพละ และประการสุดท้าย ควรสร้างความ
รอบรู้ตามหลักปัญญา ๓ ประการ เช่น ๑) สร้างความรอบรู้ด้วยการศึกษาเรียนรู้ ๒) สร้างความรอบรู้
ด้วยการคิดพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการ ๓) สร้างความรอบรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
 ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  จากการศึกษาวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัย พบว่า ยังมีประเด็น
บางประเด็นอยู่หลายประเด็นของหลักพุทธธรรมบางหลักที่มีอยู่เนื้อหาสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์



๒๗๐ 
 

ฉบับนี้ยังมีข้อบกพร่องในเชิงการพรรณนาความหรือการตีความเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ควรจะ
ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้และคิดพิจารณาตลอดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง ฉะนั้น ในประเด็นของหลัก
พุทธธรรมบางหลักที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการท าความเข้าใจในประเด็น
เหล่านั้นได้ที่พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์และพจนานุกรมฉบับประมวลธรรม 
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ภาคผนวก  :  ก 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการใหส้ัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interviews)   
  จ านวน  ๒๕  คน/รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)   
ล าดับ รายช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วัน/เดือน/ปี 

* ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 

๑ นายวีระชัย เพชรด ี รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๒ นายทรงวุฒิ เรืองสิรภิคกุล ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๓ นายอุดม โพธิ์งาม ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๔ นางชนัญชิดา โสภารัตน ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๕ นายสุวรรณ์ หานาม หัวหน้างานกลุ่มงานมาตรฐานฯ ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ 

* กลุ่มผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖ ส.อ.วิวัฒน์ ศรีแก้ว ปลัด อบต.เขวา ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๗ จ.อ.บรรเทิงศักดิ์ มหามาตย ์ ปลัด อบต.ยาง ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๘ นายวัฒนชน ชาทองยศ ปลัด อบต.หนองแสง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๙ นายดนตรี อินทร์ไชย ปลัด อบต.แคน ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๐ นายวินัย นาสูงชน ปลัด อบต.ดงใหญ ่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๑ นายชัชวาล พัฒยา รองปลัด อบต.เขวาไร ่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๒ นางทัชฎิลล์ สินเพ็ง ปลัด อบต.หนองเรือ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๓ นายคมเดช จันโทร ิ ปลัด อบต.โคกพระ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๔ นายสุเปรม คณาโจด ปลัด อบต.ขามเฒ่าพัฒนา ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๕ นายยุทธศาสตร์ วงษ์อาษา ปลัด อบต.มะค่า ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๖ นายรักชาติ เนาวรัตน ์ ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๗ นางพิชญามญชุ์ เดชศิร ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังแสง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) (ต่อ) 

ล าดับ รายช่ือ - ฉายา - นามสกุล ต าแหน่ง วัน/เดือน/ปี 
* ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้าน  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๘ พระมหาบญุเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
คณะสังคมศาสตร์ มจร. (วัดศรีสดุาราม) 

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙ 

๑๙ ศ.ดร.บญุทัน ดอกไธสง ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
(ภาคภาษาอังกฤษ) 
คณะสังคมศาสตร์ มจร. 

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ 

๒๐ ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร ์ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
คณะสังคมศาสตร์ มจร. 

๕ ต.ค. ๒๕๕๙ 

๒๑ ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มจร. 

๗ ต.ค. ๒๕๕๙ 

* ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้าน  พระพุทธศาสนา 

๒๒ พระมหาทวี มหาปญฺโญ ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ 

๒๓ ผศ.ดร.สเุทพ พรมเลิศ หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์ มจร. 

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ 

๒๔ อาจารยส์ันติ เมืองแสง 
  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์ มจร. 

๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙ 

๒๕ ดร.แสวง นิลนามะ 
 

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
คณะพุทธศาสตร์ มจร. 

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก  :  ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interviews)   

จ านวน  ๒๕  คน/รูป 
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๒๘๓ 
 

๓ 

 

 

 



๒๘๔ 
 

๔ 

 

 

 



๒๘๕ 
 

๕ 

 

 

 



๒๘๖ 
 

๖ 

 

 



๒๘๗ 
 

๗ 

 

 

 



๒๘๘ 
 

๘ 

 

 

 



๒๘๙ 
 

๙ 

 

 

 



๒๙๐ 
 

๑๐ นายวินัย นาสูงชน แทน พันจ่าโทประทิน นาคมี 

 

 

 



๒๙๑ 
 

๑๑ นายชัชวาลย ์พัฒยา แทน พ.จ.อ.โอภาส มรรคณา 

 

 

 



๒๙๒ 
 

๑๒ 

 

 

 



๒๙๓ 
 

๑๓ 

 

 

 



๒๙๔ 
 

๑๔ 

 

 

 



๒๙๕ 
 

๑๕ 

 

 

 



๒๙๖ 
 

๑๖ 

 

 



๒๙๗ 
 

๑๗ นางพิชญามญธุ์ เดชศิริ แทน นางเจียมจิต กฤติยาวรรณ 

 

 

 



๒๙๘ 
 

ลายเซ็นใบท่ี ๑ 

 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

ลายเซ็นใบท่ี ๒ 

 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

ลายเซ็นใบที่ ๓ 

 
 
 
 
 



๓๐๑ 
 

๑๘ 

 

 



๓๐๒ 
 

๑๙ 

 

 

 



๓๐๓ 
 

๒๐ 

 

 

 



๓๐๔ 
 

๒๑ 

 

 

 



๓๐๕ 
 

๒๒ 

 

 



๓๐๖ 
 

๒๓ อาจารย์สันติ เมืองแสง แทน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. 
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๒๔ 

 

 

 



๓๐๘ 
 

๒๕ 

 

 

 



๓๐๙ 
 

ลายเซ็นใบท่ี ๑ 

 
 
 
 
 



๓๑๐ 
 

ลายเซ็นใบท่ี ๒ 
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ภาคผนวก  :  ค 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑๒ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ 
เรื่อง 

การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม 

.*****************. 

ค าช้ีแจง : 
  

  ๑.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์  
การสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกประเด็นค าถาม ค าตอบของท่าน
ผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่ท่าน
รับผิดชอบ เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไปใช้วิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
  ๒.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๔ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ตอนที่  ๒  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 
   ตอนที่  ๓  การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
   ตอนที่  ๔  ข้อเสนอแนะ 
 
 
           ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 

        นายรินทอง  แก้วทุม 
                            นิสิตปริญญาเอก  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เอกภาวะผู้น าเชิงพุทธ) คณะสังคมศาสตร์ 
                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
 



๓๑๓ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ ์
เรื่อง  

การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม 

.*****************. 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ........................................................ .....................ฉายา/นามสกุล...................................................... 
อายุ...............................ปี อาชีพ/ต าแหน่งปัจจุบัน.................................................................. ............... 
สถานที่ท างาน.........................................................................................................................................  
ระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบัน.................................สาขาวิชา....................................................... ...... 
ประสบการณก์ารท างาน ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมระยะเวลา.........................................ป ี
ประสบการณก์ารท างาน ด้าน พระพุทธศาสนา แบบ เถรวาท รวมระยะเวลา....................................ปี 
 

ตอนที่  ๒  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

๑.  ด้าน  นโยบาย 
 

  ๑.๑  ในการด าเนินงานนโยบายด้านการพัฒนาของท่าน มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง 
  ๑.๒  ในการด าเนินงานนโยบาย ท่านพบปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
         ที่ท าให้นโยบายไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

๒.  ด้าน  แผนงาน 
 

  ๒.๑  ในการด าเนินงานแผนงานด้านการพัฒนาของท่าน มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง 
  ๒.๒  ในการด าเนินงานแผนงาน ท่านพบปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
        ที่ท าให้แผนงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

๓.  ด้าน  โครงการ 
 

 ๓.๑  ในการด าเนินงานโครงการด้านการพัฒนาของท่าน มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง 
  ๓.๒  ในการด าเนินงานโครงการ ท่านพบปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
        ที่ท าให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย 

 



๓๑๔ 
 

ตอนที่  ๓  การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
 

๑.  ด้าน  นโยบาย 
  ๑.๑  ท่านคิดว่า การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร       
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุเป้าหมาย          
ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 ๑.๒  ท่านคิดว่า การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ....... 
 ๑.๓  ท่านคิดว่า การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริม
การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................... ........................... 
  ๑.๔  ท่านคิดว่า การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วย
ส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน นโยบาย สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. .............................. 
  ๑.๕  ท่านคิดว่า การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร       
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน นโยบาย สามารถบรรลุเป้าหมาย     
ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... ..................... 



๓๑๕ 
 

๒.  ด้าน  แผนงาน 
 ๒.๑  ท่านคิดว่า การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร       
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุเป้าหมาย     
ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๒.๒  ท่านคิดว่า การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ....... 
 ๒.๓  ท่านคิดว่า การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริม
การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................... ........................... 
  ๒.๔  ท่านคิดว่า การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วย
ส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน แผนงาน สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. .............................. 
  ๒.๕  ท่านคิดว่า การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร       
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน แผนงาน สามารถบรรลุเป้าหมาย     
ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... ..................... 
 



๓๑๖ 
 

๓.  ด้าน  โครงการ 
 ๓.๑  ท่านคิดว่า การน าเอา สัทธาพละ (ความเชื่อมั่น) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร       
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมาย    
ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๓.๒  ท่านคิดว่า การน าเอา วิริยพละ (ความเพียร) มาช่วยส่งเสริมการบริหารการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................................ 
 ๓.๓  ท่านคิดว่า การน าเอา สติพละ (ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง) มาช่วยส่งเสริม
การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน โครงการ สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร 
......................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  ๓.๔  ท่านคิดว่า การน าเอา สมาธิพละ (ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) มาช่วย
ส่งเสริมการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน โครงการ สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
  ๓.๕  ท่านคิดว่า การน าเอา ปัญญาพละ (ความรอบรู้) มาช่วยส่งเสริมการบริหาร       
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร ด้าน โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมาย     
ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 



๓๑๗ 
 

ตอนที่  ๔  ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................................................ 
 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ในความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ง 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interviews)   
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม  

จ านวน  ๑๗  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายวีระชัย  เพชรดี  รักษาการท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม (สัมภาษณ์  ๘  ก.ย.  ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายทรงวุฒิ  เรืองสิริภคกุล  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๙  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายอุดม  โพธิ์งาม  ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ 
อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๘  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นางชนัญชิดา  โสภารัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๙  ก.ย.  ๒๕๕๙)  

 

 



๓๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายสุวรรณ  หานาม  หัวหน้างานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๘  ก.ย.  ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  ส.อ.วิวัฒน์  ศรีแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๒  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  จ.อ.บรรเทิงศักดิ์  มหามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยาง 
อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๘  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายวัฒนชน  ชาทองยศ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๓  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๒๓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายวินัย  นาสูงชน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๙  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายดนตรี  อินทร์ไชย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน 
อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๙  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายชัชวาล  พัฒยา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๓  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นางทัชฎิลล์  สินเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๓  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 

 

 



๓๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายคมเดช  จันโทริ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๒  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  นายสุเปรม  คณาโจด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๒  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมภาษณ์  นายยุทธศาสตร์  วงษ์อาษา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๒  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ์  นายรักชาติ  เนาวรัตน์  ปลัดเทศบาลต าบลนาดูน 

อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๓  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมภาษณ์  นางพิชญามญชุ์  เดชศิริ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 
อ าเภอแกด า  จังหวัดมหาสารคาม  (สัมภาษณ์  ๑๓  ก.ย.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๓๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ง  (ต่อ) 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interviews)   
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๔ รูป/คน 

และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ด้าน   พระพุทธศาสนา     จ านวน   ๔   รูป/คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, รศ.,  ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วัดศรีสุดาราม)  คณะสังคมศาสตร์  มจร.  (สัมภาษณ์  ๒๔  ส.ค.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,  ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
คณะสังคมศาสตร์  มจร.  (สัมภาษณ์  ๑๕  ต.ค.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,  ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะสังคมศาสตร์  มจร.  (สัมภาษณ์  ๕  ต.ค.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  ดร.พิเชฐ ทั่งโต,  ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
คณะสังคมศาสตร์  มจร.  (สัมภาษณ์  ๗  ต.ค.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.,  อาจารย์ประจ าภาควิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มจร.  (สัมภาษณ์  ๑๐  ต.ค.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ,  หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์  มจร.  (สัมภาษณ์  ๑๑  ต.ค.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  อาจารย์สันติ  เมืองแสง,  อาจารย์ประจ าภาควิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์  มจร.  (สัมภาษณ์  ๒๐  ต.ค.  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  ดร.แสวง  นิลนามะ,  หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
คณะพุทธศาสตร์  มจร.  (สัมภาษณ์  ๒๔  ส.ค.  ๒๕๕๙) 

 

 



๓๓๓ 
 

ประวัติผู้วิจัย  

 
ชื่อ : นายรินทอง แก้วทุม 
ว/ด/ป เกิด : ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕ 
สถานที่เกิด : ๖๒ หมู่ ๖ บ้านหนองกุง ต. ท่านางแนว อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น ๔๐๒๓๐ 
การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๓๘  จบประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านท่านางแนว         
    บ้านท่านางแนว ต. ท่านางแนว อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น ๔๐๒๓๐ 
    พ.ศ. ๒๕๔๐  นักธรรมช้ันเอก (ที่ ขก ๙๙/๒๕๔๐) 
    ณ วัดตาลเรียง ส านักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น  
    บ้านผือ ต. พระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
    พ.ศ. ๒๕๔๘  เปรียญธรรม ๗ ประโยค (ที่ กทม ๕๒/๒๕๔๘) 
    ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
    พ.ศ. ๒๕๔๙  ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ ๕๑  
       (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา)  
    ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กทม. ๑๐๒๐๐ 
    พ.ศ. ๒๕๕๒  ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙ 
       (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)   
   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กทม. ๑๐๒๐๐ 
   พ.ศ. ๒๕๕๙  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๓ 
       (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)   
   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    ต. ล าไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
ประสบการณ์การท างาน :  
   เจ้าหน้าที่ส านักงานบริหาร ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. (ส่วนกลาง) 
    การปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองเอดินเบอระ สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักรอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ :  
    การศึกษาวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือประกอบการสร้างผังมโนทัศน์ 
ปีท่ีเข้าศึกษา  : พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  : พ.ศ. ๒๕๕๙  
ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๒๕/๑ ซ.เฉลิมพล ถ.สมานมิตร ต.เมอืงพล อ.พล จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐ 
โทรศัพท์    : ๐๙๒-๑๑๓-๑๔๕๙  

 


