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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์  คือ 1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จงัหวัดนครสวรรค์ และ  3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัย
เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๙๒ ในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือ  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีจ านวนทั้งหมด  ๑๐,๕๔๓  คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการของทาโร่       
ยามาเน่  (Taro  Yamane) จ านวน ๓๘๕ รูปหรือคน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้
เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูปหรือคน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังห วัด
นครสวรรค์ มี  ๓  ด้าน  คือ  ๑)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน  ต้องบังคับใช้
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  ๒)  การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  ต้องปฏิบัติต่อทุกคน
ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  ๓)  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
มีการจัดโครงการและกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร  

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  พบว่าปัจจัยด้านการ
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บริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูง (r= 0.780) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม  ๖ กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก (r=0.874) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยด้านหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก (r=0.809) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 3. รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน      
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ าทุกเดือน 
เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ 
และไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกัน
ตัดสินใจ 2) ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน แนวทางในการส่งเสริมได้แก่        
การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน การสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับชุมชน และการส่งเสริม
สนับสนุนวัฒนธรรมจารีตประเพณีค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกัน
ตัดสินใจ 3) ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม แนวทางในการ
ส่งเสริมได้แก่ บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน (รณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่
ประโยชน์ชาติ) ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
จัดการตนเอง โดยคนในชุมชน ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ  ผ่านกลไกการ
ประชุมประชาคม การส่งเสริมการจัดการตนเองของคนในชุมชน ส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกัน
ของชุมชนและการให้ความรู้ในการจัดการชุมชน กับคนในชุมชนให้สามารถด าเนินการและบริหาร
จัดการความขัดแย้งภายในชุมชนโดยคน ในชุมชนเอง ที่ส่งผลต่อการก าหนดกิจกรรมและวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการของคนในชุมชนค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
ในการช่วยกันตัดสินใจ 
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Abstract 
 

The objectives of this research were: 1) to study the promotion of 
reconciliation in administration of Local Administrative Organization in Nakhon Sawan; 
2) to study the relationship between the factors in the administration and Buddhist 
principles to promote reconciliation in the administration of Local Administrative 
Organization in Nakhon Sawan; and 3) to present the form of the application of the 
Buddhist principles to promote reconciliation in the administration of Local 
Administrative Organization in Nakhon Sawan. 

The research mythology was a combination of research methods between a 
quantitative research and a qualitative research. For the quantitative method, 
questionnaires were taken to collect the data which provided a reliability of 0.992. 
The sample size was calculated based on Taro Yamane's formula. The sampling 
group selected by Stratified Random Sampling consisted of 385 out of 10,543 officers 
working in Provincial Administrative Organization, Subdistrict Administrative 
Organization, and Municipality. The data were analyzed by using SPSS for computing 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation 
coefficient. 18 key informants provided the information in in-depth interviews in the 
qualitative research method. A Focus Group Discussion composed of 10 qualified 
persons. Descriptive analysis was used to describe the basic features of the data in 
the study. 
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The findings of this research were as follows:   
 1. The promotion of reconciliation in the administration of Local 
Administrative Organization in Nakhon Sawan consists of three parts: 1) the 
participatory administration and mutual acceptance shall have equal legal force; 2) 
the administration with equal legal force must apply to all of the participants; and 3) 
a campaign in building reconciliation and an idea of common interest in the 
organization was accomplished through projects and activities. 
 2. The factors in the administration were related to the Buddhist principles 
in enhancing reconciliation in the administration of Local Administrative Organization 
in Nakhon Sawan  providing a positive correlation at high level (r = 0.780) with a 
significance level of 0.01. Saraniyadhamma VI and the promotion of reconciliation in 
the administration of Local Administrative Organization in Nakhon Sawan were 
related which contributed to a positive correlation at a very high level (r = 0.874) 
with a significance level of 0.01. The Seven Conditions of Welfare (Satta Aparihaniya 
Dhamma) and the promotion of reconciliation in the administration of Local 
Administrative Organization in Nakhon Sawan were also related which contributed to 
a positive correlation at a very high level (r = 0.809) with a significance level of 0.01. 
A null hypothesis is accepted. 
 3. The three types of forms in the application of the Buddhist principles to 
promote reconciliation in the administration of Local Administrative Organization in 
Nakhon Sawan were as follows: 
  1) Participatory administration and mutual acceptance consists of 
equal legal force, consultation meetings on a monthly basis, space for changing ideas 
to build acceptance and the way to promote reconciliation in the organization, and 
consideration of ethical and moral principles in making decision. 
  2) The administration using equal legal force consists of fostering 
learning of equal legal force in community; enhancing community to solve problems 
together by contributing duties; and encouraging tradition and customs by 
considering ethical and moral principles in making decision. 
  3) The campaign in building reconciliation consists of building ideas of 
common interest and benefits of the nation, and emphasizing networking and 
cooperation of the parties. To encourage community self-management, it was 
accomplished through community meetings, supporting self-management, 
encouraging cooperation, and educating community self-management. As a result, 
they could handle internal conflicts by themselves which the solution appeared to 
meet the needs of the community. 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลงได้ด้วยดีเพรำะอำศัยควำมเมตตำอนุเครำะห์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ    
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ประธำนกรรมกำร, รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมำงกูร กรรมกำรที่ปรึกษำ ที่ได้สละเวลำอันมี
ค่ำชี้แนะแนวทำงและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต้ังแต่เริ่มด ำเนินกำรจนส ำเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณอำจำรย์ทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณำจำรย์ ภำควิชำรัฐศำสตร์ทุกท่ำนที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ และให้
ค ำแนะน ำโดยเฉพำะ  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิต  ภำควิชำรัฐศำสตร์                
คณะสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่ได้ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนต่ำงๆ แก่ผู้วิจัยโดยตลอด  
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ขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยให้ค ำปรึกษำและให้ก ำลังใจตลอดมำ ตลอดจนท่ำนที่ม ี     
ส่วนช่วยให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ลงไดด้้วยดี 

ประโยชน์ คุณค่ำ และควำมดีของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นพุทธบูชำแด่องค์สมเด็จ 
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ ที่เคำรพและมีพระคุณอย่ำงสูง ในทุกภพทุกชำติ 

หำกมีข้อผิดพลำดใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว   
 
 

นำยสุบัณฑิต  จันทร์สว่ำง 
๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
   



ฉ 

สารบญั 
 

เร่ือง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง  ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฐ 
อธิบายลัญลักษณ์และค าย่อ         ฑ 
บทที ่๑ บทน า ๑ 

 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒  ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔  สมมุติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๕  ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
   

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑ 
 ๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร ๑๑ 
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘ 
 ๒.๓  ปัญหาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๙ 
 ๒.๔  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๗ 
 ๒.๕  หลักสาราณียธรรม ๖ ๗๗ 
 ๒.๖  หลักอปริหานียธรรม ๗ ๘๑ 
 ๒.๗  บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ๘๗ 
 ๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

๒.๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ๑๐๖      
      ๑๒๔                            

   



ช 

สารบัญ (ตอ่) 
เร่ือง  หน้า 
บทที ่๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๒๖ 

 ๓.๑.  รูปแบบการวิจัย ๑๒๖ 
 ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๗ 
 ๓.๓  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๓๐ 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๔ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๕ 
   

บทที ่๔ ผลการวิจัย ๑๓๗ 
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๓๘ 
 ๔.๒  ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงส ารวจ ๒๑๔ 
 ๔.๓  ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
๒๓๕ 
๒๓๘ 

   

บทที ่๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๔๓ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๒๔๔ 
 ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย  ๒๕๒ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ ๒๕๗ 
  ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๕๗ 
  ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปฏิบัติ 

 ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๒๕๗ 
๒๕๗ 

   

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 

๒๕๘ 



ซ 

 สารบัญ (ตอ่)  

เร่ือง  หน้า 
ภาคผนวก ๒๖๓ 

 ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒๖๔ 
 ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

                คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        
       ๒๖๖ 

 ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
                โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
๒๗๒ 

 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาความเท่ียงตรง 
                ของแบบสอบถาม 

 
๒๘๒ 

 ภาคผนวก จ ค่าสัมประสิทธิ์  Alpha  ๒๘๘ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

ภาคผนวก ช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  (แบบสอบถาม) 
ภาคผนวก ซ รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 
ภาคผนวก ฌ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
                 (แบบสัมภาษณ์) 
ภาคผนวก ญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  (แบบสัมภาษณ์) 
ภาคผนวก ฎ รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๙๓ 
๓๐๓ 
๓๑๖ 

 
๓๑๘ 
๓๓๗ 
๓๔๔ 

 ภาคผนวก ฏ หนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 
ภาคผนวก ฐ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการวิจัย (แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ) 

๓๔๘ 
๓๕๙ 

ประวัติผู้ท าวิจัย ๓๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 
ตารางที่  หน้า 
๒.๑ แสดงรายนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๘๙ 
๒.๒ แสดงรายนามเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ ๙๗ 
๒.๓ แสดงรายนามองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์ ๑๐๖ 
๒.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม ๑๐๙ 
๒.๕ สรุปวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสมานฉันท์ ๑๑๖ 
๒.๖ แสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒๓ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ๑๒๙ 
๔.๑ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันที่ส่งเสริม 

ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๔๑ 
๔.๒ การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันที่ส่งเสริม 

ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๔๕ 
๔.๓ การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

ที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๔๘ 
๔.๔ การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕๒ 
๔.๕ การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕๖ 
๔.๖ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕๙ 
๔.๗ การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖๒ 
๔.๘ การใช้หลักเมตตากายกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖๕ 
๔.๙ การใช้หลักเมตตาวจีกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖๘ 
๔.๑๐ การใช้หลักเมตตามโนกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗๐ 
๔.๑๑ การใช้หลักสาธารณโภคีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗๓ 
๔.๑๒ การใช้หลักสีลสามัญญตาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗๖ 
๔.๑๓ การใช้หลักทิฏฐิสามัญญตาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗๙ 
๔.๑๔ การน าหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ไปใช้ในการบริหารองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๘๒ 
๔.๑๕ การน าหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

ไปใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๘๕ 
๔.๑๖ การน าหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 

ไปใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๘๗ 



ญ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่                  หน้า 
๔.๑๗ การน าหลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ไปใช้ในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๙๐ 

๔.๑๘ การน าหลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากรไปใช้ในการบริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๙๒ 

๔.๑๙ การน าหลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญไปใช้ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑๙๕ 

๔.๒๐ การน าหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร 
ไปใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑๙๗ 

๔.๒๑ การบริหารแบบมีส่วนรวมและยอมรับร่วมกัน            ๒๐๔ 
๔.๒๒ การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน            ๒๐๘ 
๔.๒๓ การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม            ๒๑๐ 
๔.๒๔ แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดนครสวรรค์ 
 

๒๑๔ 
๔.๒๕ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม 
 

๒๑๕ 
๔.๒๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร 
            
           ๒๑๖ 

๔.๒๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด้านงบประมาณ 

            
           ๒๑๖ 

๔.๒๘ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

            
           ๒๑๗ 

๔.๒๙ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ 

            
           ๒๑๘ 

๔.๓๐ 
 
๔.๓๑ 
 
 
๔.๓๒ 

แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักสาราณียธรรม ๖         
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวม 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักสาราณียธรรม ๖         
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักเมตตากายกรรม 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม ๖          
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านหลักเมตตาวจีกรรม 

 
           ๒๑๘ 

 
 

๒๑๙ 
 
 

๒๑๙ 



ฎ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่                  หน้า 
๔.๓๓ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม ๖         

กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านหลักเมตตามโนกรรม 

 
 

๒๒๐ 
๔.๓๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักสาราณียธรรม ๖         

กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านหลักสาธารณโภค ี

 
 

๒๒๑ 
๔.๓๕ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม ๖          

กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านหลักสีลสามัญญตา 

 
 

๒๒๑ 

๔.๓๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม ๖         
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านหลักทิฏฐิสามัญญตา 

 
 

๒๒๒ 
๔.๓๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗      

กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวม 
 

           ๒๒๓ 
๔.๓๘ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗      

กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

 
 

           ๒๒๓ 
๔.๓๙ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗       

กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

 
 

           ๒๒๔ 
๔.๔๐ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗     

กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 

 
 

           ๒๒๕ 
๔.๔๑ 
 
 
๔.๔๒ 

แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗      
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักสักการะเคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗    
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักคุ้มครองป้องกันบุคลากร 

 
 

๒๒๕ 
 
 

๒๒๖ 



ฏ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่                 หน้า 
๔.๔๓ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗     

กับการบริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชานียสถานส าคัญ 

 
 

           ๒๒๗ 
๔.๔๔ 
 
 
๔.๔๕ 
 
๔.๔๖ 
 
 
๔.๔๗ 
 
 
๔.๔๘ 
 
 
๔.๔๙ 
 
 
๔.๕๐ 
 
 
 
๔.๕๑ 
 
 
 
 

แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานียธรรม ๗     
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ภาพรวม 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการ
รณรงค์สร้างความรักความความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  
โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson’s Correlation)  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการน าหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ 
ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์     
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   
โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson’s Correlation) 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช้ 
ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ 
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์   
โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson’s Correlation) 
 

 
 

๒๒๘ 
 

๒๒๙ 
 
 

๒๒๙ 
 
 

๒๓๔ 
 

 
๒๓๑ 

 
 

           ๒๓๒ 
 
 
            
           ๒๓๓ 
 
 
 
           ๒๓๔ 



ฐ 

 สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด               ๒๕ 
๒.๒ โครงสร้างของเทศบาล               ๓๕ 

๒.๓ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ๔๓ 

๒.๔ โครงสร้างเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล                ๙๑ 
๒.๕ โครงสร้างขององค์การบริหารต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

๙๙ 
๒.๖ 
๔.๑ 

แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๑๒๔ 
๒๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฑ 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พุทธศักราช ๒๕๓๙  โดยเรียงตามล าดับคัมภีร์ ดังนี้ 
 
 ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ 
 พระสุตตันตปิฎก 

ที.ปา. (ไทย) สุตฺตันฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
อง.ฺสตฺตก. (ไทย) สุตฺตันฺตปิฎก อังฺคุตฺตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 

  
 พระอภิธรรมปิฎก 
       อภิ.ปุ. (ไทย) อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (ภาษาไทย) 
 
 ส าหรับการใช้ค าย่อชื่อพระไตรปิฎก  เริ่มจากอักษรย่อชื่อคัมภีร์  ตามด้วยวงเล็บฉบับ    
ที่ใช้แล้วตามด้วย เล่ม/ ข้อ/หน้า  เช่น  ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๗/๒๕๗  หมายถึง  สุตฺตันฺตปิฏก          
ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) เล่ม ๑๑  ข้อ ๓๑๗  หน้า ๒๕๗ 

 
  

 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน  พ.ศ. ๒๔๗๕  ได้มี
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับการปกครองตามอุดมการณ์
ของระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้  รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจให้ประชาชนปกครองตนเอง    
ในระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง๑  การบริหาราชการแผ่นดินของประเทศไทย  มีวิวัฒนาการมาจาก
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้วางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  โดยในส่วนกลางได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารตามหน้าที่ในรูปกระทรวงแทนการ
จัดการพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงกลไกการบริหารราชการภูมิภาคใหม่ให้สามารถกระชับอ านาจ
การปกครองสู่ศูนย์กลางและยังได้ทรงริเริ่มให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นในรูป 
“สุขาภิบาล”  ขึ้นในเขตราชธานี  การปฏิรูปการบริหารราชการเป็นไปอย่างทั่วด้านทั้งในแง่โครงสร้าง  
ระบบการบริหารงานในกิจการต่างๆ ของรัฐ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่  นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนับแต่   
รัชกาลที่ ๕  จนถึงปัจจุบัน  นับเป็นรากฐานส าคัญของการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน   
ในระยะต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เน้นการรวมอ านาจ   
สู่ศูนย์กลาง๒  ในด้านการบริหารเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและขั้นตอน        
ในตัวเอง  สภาพแวดล้อมและแรงกดดันทางการเมือง  ระบบการบริหารได้รับอิทธิพลมาจากบริบท
หลายทาง เช่น ผู้น าระดับสูงของระบบราชการที่ต้องการสร้างผลงาน  อาจเลือกวิธีปฏิรูปหรืออาจมี
คนส าคัญต้องการเปลี่ยนระบบการบริหาร  รวมทั้งวิธีการจัดการที่ประสบความส าเร็จในหน่วยงาน
หนึ่งอาจเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นท าตาม๓   

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นการกระจายอ านาจสู้ท้องถิ่นให้กับประชาชนโดยตรง  
การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอยู่  ๒ ระบบ  คือ ระบบทั่วไป  มีอยู่ ๓ รูปแบบ ได้แก่  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และระบบพิ เศษ  มีอยู่  ๒  
รูปแบบ  ได้แก่  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา๔  ในการบริหารท้องถิ่น  (Iocal  administration)   

                                         
๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  กำรบริหำรท้องถิ่น, (นนทบุรี  :  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๙-๑๑. 
๒โกวิทย์ พวงงาม, ศ.ดร.,  กำรปกครองท้องถิ่นไทย ,  (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๙),          

หน้า  ๑๓๔. 
๓เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๗),        

หน้า ๗๔. 
๔โกวิทย์  พวงงาม, ศ.ดร.,  กำรปกครองท้องถิ่นไทย,  หน้า  ๑๔๓. 



๒ 
 

เป็นการด าเนินการบริหารกิจการสาธารณะในพ้ืนที่เฉพาะ  มีการปกครองตนเองของประชาชน       
ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการกระจายอ านาจอย่างอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย ที่เรียกว่า  การปกครอง
ท้องถิ่น  (local government)  เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งเป็นองค์การ          
ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งโดยปกติเป็นอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารและคณะ
บริหารท้องถิ่น  การบริหารท้องถิ่นเป็นกระบวนการการตัดสินใจและน านโยบายของท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลส าเร็จ  การด าเนินการบริหารจะต้องค านึงถึงเจตจ านงของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมด้วย  และ
การบริหารท้องถิ่นเป็นการน าเอาทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอันได้แ ก่ บุคลากร เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และการจัดการ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น๕ 

โดยปัญหาที่มักเกิดขึ้นนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ  แบบแผนและกฎหมายและมีจ านวนไม่น้อยที่คิดถึง แต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม  ปัญหาโครงสร้างและระบบการบริหารงานยังขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
และยังเกิดความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันระหว่างสภากับฝ่ายบริหาร  โดยเฉพาะสาเหตุจากการ
ต่อรองในการจัดสรรงบประมาณโครงการ การปฏิบัติงานประจ าวันยังไม่เป็นระบบและมีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและงานสารบรรณ ปัญหาเกี่ยวกับการคลัง  พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารงานคลังและงบประมาณมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดฐานข้อมูลในการประมาณรายการรายได้  
และตั้งงบประมาณรายจ่าย ระบบฐานสถิติต่างๆ ส่งผลให้การจัดท างบประมาณล่าช้า๖  และเป็น
ปัญหาที่ เกิดจากความแตกต่างหรือผลประโยชน์เป็นส าคัญ  ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้           
ในสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์เข้ากันไม่ได้  ความแตกต่างในค่านิยม การกระท า ความคิด           
ความคาดหวัง  หลักการหรือความไม่มีระเบียบวินัย อาจเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด การทะเลาะวิวาท     
การปะทะทางจิตใจหรือร่างกาย  ความขัดแย้งอาจท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงและการแยกจากกัน     
หรืออาจท าให้คนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นส่วนหนึ่ง        
ของชีวิตประจ าวันในการท างานหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ที่คนตั้งแต่สองคนหรือคนสองฝ่ายขึ้น
ไป  แข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะ อ านาจ ข้อมูล อิทธิพล ทรัพยากรหรืออาณาเขตท่ีมีจ ากัดมันเกิดขึ้น
จากความต้องการของฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย  การได้รับผลประโยชน์หรือการจัดสรรผลประโยชน์  
ไม่เท่าเทียมกัน  ความขัดแย้งคือความไม่สอดคล้องกันในเจตคติและการกระท าระหว่างสองฝ่ายผลที่
ตามมาก็คือการแข่งขันในทรัพยากรที่มีจ ากัด  ทรัพยากรเหล่านี้อาจเป็นทางกายภาพ การเงิน       
การสื่อสาร อุดมการณ์ การเมือง กฎหมาย จิตวิทยาหรืออารมณ์๗ 

 

                                         
๕มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  กำรบริหำรท้องถิ่น,  (นนทบุรี  :  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๑-๑๑. 
๖เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๒-๔๑-๔๒. 
๗ชาญชัย  อาจินสมาจาร, กำรแก้ไขควำมขัดแย้งในองค์กำร, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพื่อความ 

ก้าวหน้าทางวิชาการ, มปป.),  หน้า  ๒. 
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 ในจังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน  ซึ่งมีเนื้อที่  
๙,๕๙๗  ตารางกิโลเมตร  มีประชากร ๑,๐๗๑,๖๘๖  คน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  อ าเภอ  
๑๕ แห่ง  ต าบล ๑๒๘ แห่ง  หมู่บ้าน ๑,๔๓๗  แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔๓  แห่ง 
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง   
เทศบาลต าบล ๑๘  แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง  ซึ่งในรอบ ๑๐ ปีผ่านมา   
จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุดพ้ืนที่หนึ่ง๘  
โดยปัญหาการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจทั้งโครงสร้าง  อ านาจหน้าที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนมากยังขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการท างาน  
และปัญหาการบริหารภายใต้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีมากยุ่งยาก ซับซ้อนไม่สามารถสร้าง
ความเข้าใจกับกฎระเบียบต่างๆ ได้ เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานมีความบกพร่องและผิดกฎหมาย      
ผิดระเบียบในหลายๆ เรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ๙  โดยเฉพาะสาเหตุปัญหา
ความขัดแย้งใน  ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑ )  ความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ์ (Relationship  
Conflicts)  มักเกิดขึ้นได้จากการที่ทั้องสองฝ่ายมีอารมณ์ที่ขัดแย้งกัน การรับรู้ในสิ่งต่างๆ ไม่ตรงกัน
อย่างแรง การสื่อสารผิดพลาดแล้วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือมีพฤติกรรมที่สวนทางกันซ้ าแล้วซ้ าอีก  
จากสิ่ งเหล่านี้  มันกาจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง สัญญาที่บ่ งบอกกว่ามันก าลังมีปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์เกิดขึ้น คือ พูดจาไม่เข้าหูกัน การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเริ่มขัดข้อง ค าพูดของแต่ละฝ่าย
จะไม่สบอารมณ์ซึ่งกันและกัน ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา เคยพูดคุยกันดีๆ ต่างฝ่ายต่างก็ลดการพูดจาลง  
เกิดความอิจฉาริษยา เห็นคนอ่ืนได้ดีกว่าก็เริ่มเกิดอารมณ์ไม่พอใจ หึงหวง ความกดดัน เกิดจากฝ่าย
หนึ่งมีความต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งท าเรื่องอย่างหนึ่งหรือหลายเรื่อง ไม่มีเวลาให้กันและกันหรือฝ่าย
หนึ่งไม่มีเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่ง ๒) ความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ (Interest Conflicts)  ผลประโยชน์
นี้เป็นตัวการท าให้เกิดการแข่งขัน เพ่ือให้ได้มันมาตามที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องการ  เมื่อมีเรื่องของ
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคนๆ หนึ่ง  หรือกลุ่มคนคณะหนึ่งหรือหลายคณะจะมีความเข้าใจว่า    
ในการที่จะสนองความต้องการหรือความอยากได้ของตนและพวกของตนนั้น  มันจะต้องไปแย่งชิงมา
จากคนอ่ืน หนทางที่อ่อนหน่อยในการที่จะแย่งชิงมาได้ท่านก็ว่าคือ การเจรจา หากตกลงกันได้ก็
หมายถึงสิ่งที่แย่งชิงมาได้ท่านก็ว่า  คือ การเจรจา หากตกลงกันได้ก็หมายถึงสิ่งที่แย่งชิงมาได้มันอาจ
น้อยลง  แต่ยังพอยอมรับได้เมื่อเทียบกับการได้มาโดยการแย่งชิงด้วยก าลังแล้วดูคุ้มกว่าความขัดแย้งก็
สลายตัวไป  แต่หากการแย่งชิงด้วยการคุยกันมันไม่รู้ เรื่องตรงนี้ก็จะเกิดศึกตามมาไม่ช้าก็เร็ว          
๓)  ความขัดแข้งในด้านข้อมูล  (Data  Conflicts)  มักจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับ
ข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการตัดสินใจที่ผิดพลาด  ไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามก าหนดเวลาที่ต้องการจะใช้ 
ข้อมูลเก่าล้าสมัย เอาไปใช้แล้วท าให้การท างานผิดพลาดหรือเข้าถึงข้อมูลยาก อาจเข้าถึงไม่ได้เลย  

                                         
๘อัครเดช  พรหมกัลป์ ,  “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม         

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”,  วิทยำนิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์,       
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗). 
 ๙โกวิทย์  พวงงาม, ศ.ดร.,  กำรปกครองท้องถิ่นไทย,  หน้า  ๒๗๗. 
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แปลงข้อมูลหรือตีความมาผิดๆ  ข้อมูลที่ได้รับเป็นคนละเรื่องกับที่ต้องการ  เมื่อเอาไปใช้งานจริงแล้ว
สร้างความเสียหายเกิดขึ้น การเกิดความขัดแย้งอาจเกิดก่อนการเอาข้อมูลนั้นๆ ไปใช้ก็ได้ ๔) ความ
ขัดแย้งในด้านค่านิยมหรือวามเชื่อ (Value or Belief Conflicts) เรื่องค่านิยมหรือความเชื่อนี้เป็นตัว
ที่บอกกับบุคคลในตัวเขาเองอยู่ตลอดว่าอะไรมันถูกและอะไรมันผิด อะไรมันยุติธรรมและอะไรมันไม่
ยุติธรรม อะไรมันดีและอะไรมันไม่ดี ความแตกต่างกันในด้านความเชื่อ ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้ 
ตอนไหน มันก็ตอนที่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความเชื่อเหมือนกับตนและ ๕) ความ
ขัดแย้งในโครงสร้าง (Structural Conflicts) ซึ่งเป็นแรงผลักดันจากภายนอกที่เข้าก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้ง  เช่นว่าอ านาจหน้าที่หรือทรัพยากรมีอย่างจ ากัดไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ข้อจ ากัด
ทางด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งขอบเขตและระยะทางเวลาที่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกิดไป โครงสร้าง
การบริหารงานขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป หนทางแก้ไขก็ต้องไปแก้ที่โครงสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหา   
ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งมากท่ีสุด เหล่านั้นแล้วปรับให้มันได้สมดุล๑๐  และเป็นเหตุสมควรอย่างยิ่งที่จะ
มีการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์นั้นให้เกิดขึ้น ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาส าคัญเร่งด่วนจากกระทรวงมหาดไทย ถึงสาเหตุความขัดแย้ง แตกแยก กล่าวคือ ๑) ความคิด
ความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกัน ๒) ไม่เชื่อถือศรัทธากระบวนการยุติธรรม  ๓) การปลุกปั่น ยุยง  
สร้างความเกลียดชังต่อกัน ๔) ตอกย้ า ขยายความขัดแย้งเกลียดชัง จนมีแนวโน้มพร้อมที่จะใช้ความ
รุนแรงต่อกลุ่มเห็นต่าง เป็นต้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกจังหวัด  มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูประดับท้องถิ่น  โดยมีหนังสือ             
ที่ นว  ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๓๗๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗๑๑  เพ่ือประสานงานหรือบูรณาการการ
ท างานในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมท าให้เกิดความสามัคคีในการบริหารงานนั้น  กล่าวคือ 
หลักสาราณียธรรม ๖๑๒  และหลักอปริหานิยธรรม ๗๑๓  โดยทุกคนทุกฝ่ายจะต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อ
กันด้วยเมตตา พูดจาดีต่อกันด้วยเมตตา คิดดีต่อกันด้วยเมตตา แบ่งปันลาภผลที่ได้มาอย่างเท่าเทียม  
ด ารงตนและยึดมั่นศรัทธาในศีลและมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นอาจิณ ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องพัฒนา
และแสดงความรัก ความผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความร่วมแรงร่วมใจ    
และความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น  ขณะเดียวกันการรังเกียจเดียดฉันท์    
การแบ่งแยกแตกต่าง และการเอารัดเอาเปรียบจะต้องช่วยกันสกัดและสลายไม่ให้ เกิดขึ้น ความสงบ
สุขและความมีสันติสุขก็จะคืนกลับมาสู่องค์กรและท้องถิ่น๑๔ 
                                         
 ๑๐เอกชัย  บุญยาธิษฐาน,  กำรบริหำรควำมขัดแย้งในองค์กร,  (กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 
๒๕๕๕),  หน้า  ๖๗-๗๑. 

๑๑ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัดนครสวรรค์  กลุ่มงานกฎหมาย ฯ,  ลงวันที่               
๖  มิถุนายน ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา). 
 ๑๒ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 
 ๑๓อฺง สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒. 

๑๔อัครเดช  พรหมกัลป์ ,  “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”,  วิทยำนิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์,      
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗). 



๕ 
 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์
เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด
พ้ืนที่หนึ่ง จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์นั้นว่าจะสามารถน ามาเป็นแนวทางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์        
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้อย่างไร  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังคมต่อไปได้ 
 

๑.๒  ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จังหวัดนครสวรรค์นั้นเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม 
       ความสมานฉันทใ์นการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
     นั้นมีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หวัดนครสวรรค์นั้นควรเป็นอย่างไร  
 

๑.๓  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จงัหวัดนครสวรรค์ 
 ๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม 
  ความสมานฉันทใ์นการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑.๓.๓  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกตใ์ช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ 
      ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   
 

๑.๔  สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 1.๔.๑  ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   
 ๑.๔.๒   การน าหลักหลักสาราณียธรรม ๖  ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์ 
     กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     จังหวัดนครสวรรค์   
 ๑.๔.๓   การน าหลักหลักอปริหานิยธรรม ๗  ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์ 
     กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จังหวัดนครสวรรค์   



๖ 
 

๑.๕  ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวัดนครสวรรค์  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้  ดังนี้ 
 

 ๑.๕.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ขอบเขตเนื้อหาของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการวิจัย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑)  ตัวแปรต้น คือ 
   (๑) ปัจจัยการบริหาร๑๕ ประกอบด้วย ๑) บุคลากร ๒) งบประมาณ ๓) วัสดุอุปกรณ์  
๔) การบริหารจัดการ   
   (๒) หลักสาราณียธรรม ๖๑๖ ประกอบด้วย ๑) หลักเมตตากายธรรม ๒) หลักเมตตา
วจีกรรม ๓) หลักเมตตามโนกรรม ๔) หลักสาธารณโภคี ๕)หลักสีลสามัญญตา ๖)หลักทิฎฐิสามัญญตา   
   (๓) หลักอปริหานียธรรม ๗๑๗ ประกอบด้วย ๑) หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์          
๒) หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ๓) หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ  
และไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ๔) หลักสักการะ เคารพนับถือบูชาผู้ที่เป็นใหญ่ ๕) หลักคุ้มครอง 
ป้องกันบุคลากร ๖) หลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญ ๗) หลักให้ความอารักขา  
บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร 
 ๒)  ตัวแปรตาม คือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย (๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน (๒) การบริหาร
โดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน (๓) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
 

 ๑.๕.๒  ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา  คือ 
 ๑)  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview)  จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๘ รูป/คน  ได้แก่ (๑) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
(๒) ผู้แทนจากเทศบาล (๓) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล (๔) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด             
(๕) นักวิชาการ  (๖)  พระภิกษุสงฆ์   
 
 
 
 

                                         
๑๕กวี รักษ์ชนและคณะ,  กำรบริหำรรัฐกิจเบ้ืองต้น,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๕๒),  หน้า  ๘๙. 
 ๑๖ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 
 ๑๗อฺง สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒. 



๗ 
 

 ๒)  การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  จากกลุ่มประชากร จ าแนกแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม  
ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด ๑๐,๕๔๓ คน๑๘ โดยมีการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane)๑๙ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๓๘๕ คน 
 ๒)  การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วยนักวิชาการ และพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้
เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้ 
 

 ๑.๕.๓  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย คือ พ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๑๔๓ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
๑ แห่ง,  เทศบาลนคร ๑  แห่ง,  เทศบาลเมือง ๒ แห่ง,  เทศบาลต าบล  ๑๘  แห่ง,  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ๑๒๑  แห่ง๒๐ 
 

 ๑.๕.๔  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในด าเนินการศึกษา  ค้นคว้าและวิจัยตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  รวมระยะเวลา  ๒๓  เดือน 
 

๑.๖  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๑.๖.๑  กำรประยุกต์ใช้ หมายถึง การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑๖.๒  ปัจจัยกำรบริหำร  ประกอบด้วย   

๑) บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน มีความรู้ตรงตามต าแหน่ง
งานตั้งใจในการท างานได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้นและบุคคลที่ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอ 

๒) งบประมาณ หมายถึง เงินอุดหนุน  เงินรายได้ที่ใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ มีการวาง
แผนการใช้งบประมาณ และมีความเพียงพอในการด าเนินงาน ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด      
ให้คุ้มค่าและมีการตรวจสอบงบประมาณตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

๓) วัสดุ อุปกรณ์  หมายถึง พัสดุครุภัณฑ์   วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย    
เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน   มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ในส านักงาน          
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

๔) การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารงานที่มีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้  
ในการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการมอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
ประสานงานกันในการด าเนินงานขององค์กร และมีการก ากับดูแลในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
                                         

๑๘ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์,  วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘. 
 ๑๙สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สามลดา,  
๒๕๕๕),  หน้า  ๑๘๕. 

๒๐ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัดนครสวรรค์,  วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘. 



๘ 
 

 ๑.๖.๓ หลักพุทธธรรม  หมายถึง  หลักสาราณียธรรม ๖  และหลักอปริหานียธรรม  กล่าวคือ  
หลักสำรำณียธรรม ๖  ประกอบด้วย 
 ๑) หลักเมตตากายกรรม หมายถึง การแสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ความหวังดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพ่ือน
ร่วมงาน มีความเมตตาและแสดงความเคารพนับถือต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ๒) หลักเมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์    
มีการทักทายด้วยวาจาสุภาพต่อกัน พูดแต่ค าจริงมีเหตุมีผลต่อเพ่ือนร่วมงาน มีการแจ้งข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน มีการพดูแนะน าสิ่งที่ดแีละพูดแต่ค าที่สมานความสามัคคีต่อกัน 
 ๓) หลักเมตตามโนกรรม หมายถึง การตั้งจิตปรารถนาดีและคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์   
ต่อกัน มีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน มีความคิดที่จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันสร้างสรรค์
เสียสละในการท างานและรู้จักให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ 
 ๔) หลักสาธารณโภคี หมายถึง การแบ่งปันลาภผลและการประสานประโยชน์ที่ได้มา   
ต่อกัน การแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่างทั่วถึง ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน มีการ
ประสานงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตโดยไม่ใช้หน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์ และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยไม่มีอคติ ไม่ล าเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 ๕) หลักสีลสามัญญตา หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริต รักษาระเบียบและ
ข้อบังคับที่วางไว้ มีการประพฤติปฏิบัติวางตนเป็นที่น่านับถือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน และให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของเพ่ือนร่วมงาน มีการปฏิบัติตามกฎกติกา และ
ข้อบังคับท่ีวางไว้  มีการรักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม 
 ๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การมีความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 
การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน มีความเห็นชอบร่วมกันในการท างาน  ความเห็นตรงกัน        
ในหลักการส าคัญต่อการปฏิบัติงาน  และยึดถืออุดมคติอันเดียวกันในการท างานและการเปิดโอกาสให้
มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของบุคลากร 
 หลักอปริหำนียธรรม ๗ ประกอบด้วย 
 ๑) หลักหมัน่ประชุมกันเนืองนิตย์ หมายถึง การประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ 
มีการประชุมปรึกษาหารือกันในการท างานเป็นประจ า มีการปรึกษาหารือกันในปัญหาของการท างาน
เป็นประจ า มีการประชุมเพ่ือปรับคนให้เหมาะสมกับงาน มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอในการ
ประสานงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและการประชุมปรึกษากันท าให้รู้จักซ่ึงกันและกัน 
 ๒) หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม หมายถึง ความพร้อม
เพรียงกันในการเข้า มีความพร้อมเพรียงกันประชุม มีการประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ ขณะการ
ประชุมไม่มีการลุกออกจากที่ประชุมและเวลาเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
 ๓) หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว หมายถึงไม่เพ่ิมเติม
ระเบียบ ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ มีการถือปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้  ไม่ยกเลิกระเบียบ         
ที่บัญญัติแล้วโดยพละการ  ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  และมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขระเบียบ
ที่ไม่ขัดต่อหลักการเดิม 



๙ 
 

 ๔) หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ หมายถึง เคารพให้เกียรติและเชื่อฟัง
ถ้อยค าผู้อาวุโส มีความเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส การท างาน
รวมกันต้องเชื่อฟังผู้มีความรู้และประสบการณ์ ผู้อาวุโสให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท า
ในการท างาน และการให้ความส าคัญกับถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง 
 ๕) หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร หมายถึง การให้เกียรติบุคลากร คุ้มครองป้องกัน
บุคลากร การให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา การคุ้มครองบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา  
การให้สวัสดิภาพแก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่และการสอดส่องดูแลบุคลากรได้อย่างทั่วถึง 
 ๖) หลักคารพบูชาสักการะ นับถือปูชานียสถานส าคัญ หมายถึง การสักการะเคารพบูชา
เจดีย์ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์และเข้าร่วมพิธีกรรมตามประเพณี การให้ความใส่ใจต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่  การรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีที่เคยท าร่วมกันสักการะเคารพบูชาเจดีย์ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ  
ที่มีตามประเพณีและการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 
 ๗) หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครอง อันชอบธรรมแก่บรรพชิต หมายถึง การจัด
อารักขา บ ารุง คุ้มครองบุคลากรที่ดี การจัดการอารักขาและคุ้มครองบุคลากร ส่งเสริมให้มีการเผยแผ่
ธรรมะแก่บุคลากร การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหลักธรรมทางศาสนาและมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ร่วมกิจกรรมในทางวันส าคัญทางศาสนา 

๑.๖.๔ กำรส่งเสริมควำมสมำนฉันท์  หมายถึง แนวทางการปฏิบัติและสนับสนุนท าให้เกิด
ความพอใจร่วมกัน มีความเห็นพ้องต้องกันในด้านความคิดเห็นและการกระท า  ประกอบด้วย 

๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน หมายถึง การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงในการบริหารงานขององค์กร  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกรแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน  
มีส่วนร่วมการสร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น  สนับสนุนให้บุคลากรจัดกลุ่ม
ไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยพัฒนาชุมชนและมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 

๒) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน หมายถึง การมีระเบียบ อ านาจหน้าที่
ในการประสานงานที่ชัดเจน มีนโยบาย แผนงานและโครงการ เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ ก าหนดไว้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานภายในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานที่ก าหนด และการรายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดทราบ 

๓) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์  การจัดพิมพ์หนังสือและ
เอกสารเผยแพร่ เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์  
การประชาสัมพันธ์โครงการโดยการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและมีโครงการการรณรงค์ เพ่ือการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ 
 
 



๑๐ 
 

๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑  ท าให้ทราบการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๑.๗.๒  ท าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม 
     ความสมานฉันทใ์นการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๑.๗.๓  ท าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ 
      ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑.๗.๔  ผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปประกอบการพิจารณาวางแผนในการส่งเสริม 
      ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   
      ให้มียิ่งข้ึน 
 
 



บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวิจัยในครั้งนี้  เรื่องการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร 
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๓  ปัญหาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๔  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๕  หลักสาราณียธรรม ๖ 
 ๒.๖  หลักอปริหานียธรรม ๗ 
 ๒.๗  บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร 
 ๒.๑.๑  ความหมายของการบริหาร 
 ค าว่า  การบริหารหรือบริหารจัดการ  มาจากอังกฤษว่า  Administration หรือ
Management  ซึ่งค าต่างๆ ในภาษาไทยเหล่านี้สามารถใช้แทนกันได้ การบริหารคือ กระบวนการ
ของการท างานให้ส าเรจจดดยใช้บุคคลอ่ืน และค าว่า การบริหาร จึงหมายถึง ผู้บริหารที่ท างานอยู่     
ในองค์การของรั ฐหรือองค์การที่ ไม่มุ่ งหวังก าไรความแตกต่างระหว่าง  Management และ  
Administration จะใช้ค าว่า การบริหาร แต่ระยะหลังๆ จะพบว่าใช้ค าทั้งสองนี้แทนกันได้ ค าทั้งสอง
นี้ได้มีผู้ให้ความใน ๓ แนวทางด้วยกัน กล่าวคือ ๑) การบริหาร  (Administration)  เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนดยบายและการจัดการ (management) เป็นการน านดยบายไปปฏิบัติ ๒) การจัดการ      
เป็นความหมายทั่วไปดดยรวมการบริหารเข้าไปด้วย แนวทางนี้มองว่าการจัดการเป็นกระบวนการที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบต่อการด าเนินการขององค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส่วนการบริหาร      
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เป้าหมายที่ก าหนด    
ในขั้นการจัดการบรรลุผล ๓) การบริหารและการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างเป็นความหมาย     
ที่ยอมรับกันในยุคปัจจุบันนี้ แต่การนิยมใช้จะแตกต่างกันดดยค าว่า การจัดการจะใช้ในหน้าที่การ
บริหารระดับสูงในการด้านการก าหนดนดยบาย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน  
การสั่งงาน และการควบคุมในองค์การ ส่วนค าว่า การบริหารจะใช้ในหน้าที่เช่นเดียวกับการจัดการ 
แต่ใช้ในองค์การรัฐบาล อย่างไรกจตาม ค าสองนี้มักจะใช้แทนที่กันและกัน 
 



๑๒ 

 ค าว่า การบริหาร เพ่ือให้มีความหมายครอบคลุมทั้งการบริหารและการจัดการดังนั้นการ
บริหารจัดการในที่นี้จึงมีความหมายกว้างขวาง ดดยครอบคลุมชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่ก าหนดทิศทาง  
ในการใช้ประดยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ หรือกระบวนการมุ่งสู้เป้าหมายขององค์การจากการท างานร่วมกันดดยใช้บุคคลและ
ทรัพยากรอื่นๆ หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลท างานร่วมกันในกลุ่ม
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารในลักษณะศิลป์คือการใช้เทคนิคในการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้งานส าเรจจตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความพอใจทุกฝ่าย ดดยอาศัย
ความสามารถพิเศษและบุคลิกลักษณะส่วนตัว ประสบการณ์ทักษะและความรอบรู้  ซึ่งน าไป
ประยุกต์ใช้ดดยเหมาะสมกับงาน ประเภทของบุคคล เวลาสถานที่และกรณีแวดล้อมหรืออีกนัยหนึ่ง
ศิลป์ในการบริหาร คือ ความสามารถในการกรณีที่เป็นศาสตร์ซึ่งพิจารณาในแง่ของการศึกษาค้นคว้า 
อันเกิดจากประสบการณ์และการสังเกตการณ์อันเป็นความจริงซึ่งได้น ามาจัดให้เป็นระบบอย่างมี
ระเบียบ และสามารถคาดหมายพฤติกรรมในการบริหารงานได้ ลักษณะเช่นนี้การบริหารย่อมเป็น
ศาสตร์ กรณีนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการบริหาร   
มาประกอบการตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง๑ 
 จากความหมายของค าว่า การบริหารที่ได้มีการนิยามกันอย่างหลายพอสรุปได้ว่า       
การบริหาร คือ กระบวนการในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
ดดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๒  ค าว่าบริหาร (Administration) อาจถูกใช้ในท านอง
เดียวกันกับค าว่า การจัดการ (Management) ดดยที่ผ่านมามักใช้ในการบริหารภาคเอกชนหรือ     
การบริหารธุรกิจนั่นเอง แต่อย่างไรกจตามค าทั้งสองค านี้ดดยทั่วไปมักใช้แทนกันได้ การบริหารนั้น       
มีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวกล่าวคือ เป็นศาสตร์ดดยมีลักษณะของเป็นวิทยาการ ความรู้หรือ
แนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการว่าด้วยการบริหารจัดการของมนุษย์เ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ   
ที่วางไว้ และมีความเป็นศิลป์กล่าวคือการบริหารเป็นการน าความรู้ไปปฏิบัติ ดังนั้นผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเรจจได้นั้นจึงมักจะต้องมีท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารควบคู่กันไป 
 

 ๒.๑.๒  ทฤษฎีการบริหาร 
 ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี เฟดยล์ (Henri Fayol) เป็นนักทฤษฎีการบริหารคนแรกที่ให้
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหาร ดดยเหจนว่าการบริหารงานจะประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ  ๕  ประการ๓  คือ 

                                         
๑สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ , หลักรัฐประศาสนาศาสตร์,  (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘),           

หน้า ๑๓๗, ๒๖. 
  ๒เอกวิทย์ มณีธร, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหาร/การจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เอจมที.เพรส., 

๒๕๕๒),  หน้า ๓. 
๓Henri Fayol,  General and Industrial Management (London : Sir Issac Pitman, 1949)  

อ้างในกวี รักษ์ชนและคณะ.  การบริหารรัฐกิจเบ้ืองต้น,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  ๒๕๕๒),  
หน้า  ๑๒๘. 



๑๓ 

 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องคาดการณ์ล่วงหน้า
ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน และก าหนดขึ้นเป็นแผนการการปฏิบัติงานหรือ
วิถีทางที่จะปฏิบัติขึ้นไว้เป็นแนวทางการท างานในอนาคต 
 ๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีดครงสร้างของงานต่างๆ และ
อ านาจหน้าที่ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเรจจได้ 
 ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึงการสั่งงานต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาซึ่งผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีและต้องเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วย ตลอดจนเข้าใจ    
ถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์การด้วย 
 ๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมดยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้
และไปสู่เป้าหมายเดียวกันในท่ีสุด 
 ๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้แล้ว 
 นอกจากนี้ เฟดยล์ (Fayo) ได้ก าหนดหลักทั่วไปที่ใช้ในการจัดการซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไปที่เรียกว่า หลัก ๑๔ ประการของเฟดยล์ (Fayol’s 14 principles) ได้แก่ 
 ๑) หลักอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) ความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้และอ านาจหน้าที่ควรจะมีควบคู่
กับความรับผิดชอบ และเมื่อผู้ใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดงานหนึ่ง ผู้นั้นกจควรจะได้รับ
มอบหมายอ านาจหน้าที่เพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานนั้นให้ส าเรจจลุล่วงไปได้อย่างดี 
 ๒) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) ผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนควรได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาการเพียงคนเดียวเท่านั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสับสน 
ในค าสั่งที่เกิดขึ้น 
 ๓) หลักของการไปในทิศทางเดียวกัน (Unity of Direction) กิจกรรมของกลุ่มควรมี
เป้าหมายเดียวกันและจะต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันตามแผนงานที่ก าหนด เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายขององค์การในที่สุด 
 ๔) หลักสายการบั งคับบัญชา  (Scalar Chain) การแสดงความสัม พันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากระดับสูงสุดมายังระดับต่ าสุดในองค์การ ที่จะเอ้ืออ านวย   
ให้การบังคับบัญชาเป็นไปตามหลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบ     
ในการติดต่อสื่อสารในองค์การอีกด้วย 
 ๕) หลักของการแบ่งงานกันท า (Division of Work or Specialization) การแบ่งงานกัน
ตามความถนัดเพ่ือให้เกิดการใช้ประดยชน์ของบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
 ๖) หลักความมีระเบียบวินัย (Discipline)  การยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลง          
ของสมาชิกภายในองค์การ ดดยมุ่งให้เกิดความเคารพเชื่อฟังและท างานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  
ดดยผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความยุติธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 
 



๑๔ 

 ๗) หลักประดยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองจากประดยชน์ของส่วนร่วม (Subordination of 
the Individual Interest to General Interest) เป้าหมาย ผลประดยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียของส่วน
ร่วมหรือขององค์การจะต้องมีความส าคัญเหนือกว่าเป้าหมายส่วนบุคคลหรือของส่วนย่อยต่างๆ     
แต่ทั้งนี้จะต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารคนงาน กลุ่มต่างๆ ดดยยึดถือหลักความเป็นธรรม 
 ๘) หลักของการให้ผลตอบแทน (Remuneration) ต้องมีความยุติธรรมและให้เกิดความ
พอใจและประดยชน์มากที่สุดแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้ในสังคม 
 ๙) หลักของการรวมอ านาจ (Centralization)  การจัดการจะต้องมีการรวมอ านาจไว้     
ที่จุดกลาง เพ่ือที่จะควบคุมส่วนต่างๆ ขององค์การไว้ได้เสมอแต่ต้องมีความสมดุลระหว่างการรวม
อ านาจและกระจายอ านาจ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประดยชน์สูงสุดเท่าที่จะท าได้ 
 ๑๐) หลักความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) การจัดระเบียบส าหรับการท างาน      
ของคนงานในองค์การนั้น ผู้บริหารจ าต้องก าหนดลักษณะและขอบเขตของงานให้ถูกต้องชัดเจน  
พร้อมทั้งระบุถึงความสัมพันธ์ต่องานอ่ืน รวมถึงการจัดหาที่ตั้งของเครื่องมือและวัสดุต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประดยชน์สูงสุดในการท างาน 
 ๑๑) หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารต้องมีเมตตาและให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
ภายในองค์การ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความจงรักภักดีและอุทิศตนในการท างานให้กับองค์การ 
 ๑๒) หลักความมั่นคงในการท างาน (Stability of Tenure) การที่คนเข้าออกมากย่อม
เป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองและท าให้การจัดการงานไม่เกิดประสิทธิภาพดังนั้น ทั้งผู้บริหารและ
พนักงานจะต้องจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานและปัญหาต่างๆ ขององค ์
 ๑๓) หลักความคิดริเริ่ม (Initiative) การเปิดดอกาสให้คนงานภายในองค์การมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหา จะเป็นพลังอันส าคัญที่จะท าให้องค์การเข้มแขจงขึ้น เพ่ือปฏิบัติตาม แผนงานและ
เป้าหมายต่างๆ ให้ส าเรจจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๔) หลักความความสามัคคี  (Esprit de Corps)  การเน้นถึงความจ าเป็นที่ทุกคน        
ในองค์การจะต้องท างานเป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพ่ือจะให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย         
ขององค์การเป็นอย่างดีภายในทิศทางเดียวกัน 
 หลักการบริหารทั้ง ๑๔ ประการดังกล่าว อาจเป็นหลักการที่ผู้บริหารเคยปฏิบัติมาก่อน  
แต่ต้องยอมรับว่า เฟดยล์ (Fayol) เป็นบุคคลแรกที่ประมวลหลักการบริหารขึ้นมาอย่างเป็นระบบ    
จนท าให้การบริหารสามารถถ่ายทอดเรียนรู้ต่อกันได้ท าให้การบริหารเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งด้วย๔ 
 หลักการบริหารของเจมส์ มูนเนย์และอลัน ไรเลย์ (James Mooney and Alan Reiley)  
ได้เสนอหลักการบริหาร ๔ ประการ คือ 
 ๑) หลักการประสานงาน (Coordinative Principle) เป็นหน้าที่ส าคัญที่สุดเป็นปัจจัย
ก าหนดความส าเรจจของงานอ่ืนๆ ดดยได้ชี้ให้เหจนถึงความส าคัญในการท างานประสานงานกันให้งาน
บรรลุผลส าเรจจ 

                                         
๔สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์,  หลักรัฐประศาสนาศาสตร์,  (ชลบุรี  :  มหาวิทยาลัยบูรพา,  ๒๕๔๘),       

หน้า  ๑๗๘-๑๘๐. 



๑๕ 

 ๒) หลักสายการบั งคับบัญชา (Scalar Principle)  เป็นการจัดล าดับความส าคัญ        
ของต าแหน่งต่างๆ ภายในองค์การจากระดับต่ าสุดถึงสูงสุด การท างานประสานงานกันตามแนวดิ่ง 
 ๓) หลักการแบ่งงานตามหน้าที่ (Functional  Process) เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆ  
ภายในองค์การ การแบ่งงานกันท าเฉพาะด้าน เพ่ือให้ทราบว่าแต่ละต าแหน่งต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง 
 ๔) หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน  (Line and Staff Functions) องค์การ
สามารถแบ่งสมาชิกออกได้เป็น ๒ พวกตามลักษณะงาน พวกแรกท างานในหน้าที่หลักขององค์การ   
ที่เกี่ยวข้องดดยตรงกับลูกค้าหรือผู้รับบริการจากองค์การในขณะที่พวกหลัก ท าหน้าที่ในการให้การ
สนับสนุนพวกแรกให้ท าหน้าที่ดียิ่งขึ้น๕ 
 ทฤษฎีการบริหารของกูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ได้เสนอขบวนการบริหาร
ได้ ๗ ขั้นตอน หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า  POSDCORB  ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานของการศึกษา    
การบริหารมี ๗  ประการ๖  คือ 
 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนดยบาย (Policy)  
ด้วยทั้งนี้กจเพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกันในการด าเนินงาน การจัดท าแผนงาน
จะต้องใช้ความรู้ในทางวิชาการ และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต จึงจะได้แผนงานที่ถูกต้องและ
มีเหตุผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปดดยถูกต้องและสมบูรณ ์
 ๒) การจัดรูปงาน (Organizing) หมายถึง การจัดรูปงานซึ่งในการศึกษาเพ่ือจัดรูปงานนี้
ควรจะพิจารณาไปกับวิธีการปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้กจเพ่ือให้การจัดรูปงานและวิธีการปฏิบัติงานมีความ
สอดคล้องกัน นอกจากนั้นในการพิจารณาจัดรูปงานนี้อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุมและหรือ
พิจารณาในแง่หน่วยงาน เช่น หน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วย   
 ๓) การจัดหาบุคคล (Staffing) หมายถึงการจัดหาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถมา
บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง  การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลนับตั้งแต่การ
สรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทน 
ตลอดจนการให้พ้นจากงานหรือการเลิกจ้างและการให้บ าเหนจจบ านาญ 
 ๔) การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ ซึ่งรวมถึงการควบคุมงานและ
การนิเทศงานตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์  
(Human relation) และการจูงใจ (Motivation) นอกจากนั้น การอ านวยการในที่นี้รวมถึงการ
วินิจฉัยสั่งการ (Decisiton making) และการมอบอ านาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ซึ่งเป็น
หลักส าคัญยิ่งของการบริหารงานด้วย 
 
 

                                         
๕เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๘๑. 
๖Luther Gulick and Lyndall Urwick,  papers on the Sciences of Administration,  (New  

York : Institute of Public Administration,  1937),  p. 17.  อ้างในกวี  รักษ์ชนและคณะ.  การบริหารรัฐกิจ
เบ้ืองต้น,  อ้างแล้ว,  หน้า  ๑๘๔. 



๑๖ 

 ๕) การร่วมมือประสานงาน (CO-ordinating)  หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น เป็นการศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการที่จะช่วยให้
การประสานงานดีขึ้น เพ่ือช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงานเป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญมากในการบริหาร เพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องกระท าในการปฏิบัติงานและ
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกระดับของงาน การร่วมมือประสานงานเป็นหน้าที่ของนักบริหารที่จะต้องจัดให้มีข้ึน
ในหน่วยงานของตน เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในอันที่จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
และสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดีกจคือการติดต่อสื่อสารที่ดี 
 ๖) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ (Public relation) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย อันที่จริงการ
รายงานนี้มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารอยู่มากเช่นกัน 
 ๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ ดดยการศึกษาให้ทราบถึง
ระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณ 
เป็นแผนงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมงานด้วย๗ 
 หลักการบริหารของพระธรรมดกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺดต) หมายถึง  การบริหารเป็น
วิธีการท าให้งานส าเรจจดดยอาศัยผู้อ่ืนและหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้
ส าเรจจ  มี ๕ ประการ๘  คือ 
 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือความส าเรจจ
ที่จะตามมาในอนาคตผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 
 ๒) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การก าหนดดครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก
และสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท าการกระจายอ านาจ 
 ๓) งานบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและ
การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
 ๔) การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผน  
ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 
 ๕) การก ากับดูแล (Controlling) หมายถึง การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 
 
 
 
 
 

                                         
๗เอกวิทย์ มณีธร, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร/การจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เอจม.ที.เพรส., 

๒๕๕๒),  หน้า  ๑๔-๑๕. 
๘พระธรรมดกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺดต),  พุทธวิธีในการบริหาร,  (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),  หน้า  ๓-๔. 



๑๗ 

 สรุปแนวคิดและทฤษฎีการบริหารนั้นมีทฤษฎีการบริหารของเฮนรี เฟดยล์ ได้แสวงหาหลัก
ในการบริหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันได้แก่ การบวนการจัดการ  POCCC  ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน    
การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการควบคุมและหลักการบริหาร       
๑๔ ประการ ประกอบด้วยหลักอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียง
คนเดียว หลักของการไปในทิศทางเดียวกัน หลักสายการบังคับบัญชา หลักของการแบ่งงานกันท า
หลักความมีระเบียบวินัย หลักประดยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองจากประดยชน์ของส่วนร่วม หลักของ
การให้ผลตอบแทน หลักของการรวมอ านาจ หลักความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลักความเสมอภาค 
หลักความมั่นคงในการท างาน หลักความคิดริเริ่มและหลักความสามัคคี  และทฤษฎีบริหาร           
ของเจมส์  มูนเนย์และอลัน  ไรเลย์  ประกอบด้วยหลักการบริหาร ๔ ประการ คือหลักการ
ประสานงาน หลักสายการบังคับบัญชา หลักการแบ่งงานตามหน้าที่  หน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนและหลักที่เกี่ยวกับหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือเรียกว่า  POSDCORB ประกอบด้วย
การวางแผน การจัดรูปงาน การจัดหาบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน 
การงบประมาณ  เป็นต้น 
 

 ๒.๑.๓  ปัจจัยการบริหาร 
การบริหารงานนั้นมีทรัพยากรหรือปัจจัยในการบริหาร  (Administrarive  Resources)  

ที่เป็นพ้ืนฐาน มีอยู่ ๔  ประการคือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material)  และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า 4 M’s  การที่จัดว่าทรัพยากรทั้ง ๔ เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน   
ในการบริหารกจเพราะเหตุว่า ในการบริหารเกือบทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัย คน เงิน วัสดุสิ่งของ 
และวิธีการปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ส าคัญ ไม่ว่าการบริหารนั้น จะเป็นการบริหารราชการหรือการ
บริหารธุรกิจกจต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านี้๙  การบริหารทรัพยากรในปัจจุบัน  มีการแบ่งทรัพยากร
ในการบริหารออกเป็น ๔ อย่าง กล่าวคือ บุคลากร (staff) เป็นทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ อันได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรในระดับต่างๆ ซึ่งหมายถึง คน 
นั่นเอง ทรัพยากรด้านการเงินหรืองบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งเกี่ยวกับทรัพยากรด้านการ
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินงานและทรัพยากรทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารงานและใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร๑๐  และทรัพยากร     
ในการบริหารจัดเป็นสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องดดยตรง   และเป็นสภาพแวดล้อมที่จ าเป็น                   
ในการบริหารงานขององค์การและจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่ง  ทรัพยากรของการบริหารแบ่งออกเป็น            
๔  ประเภท  คือ 

๑)  มนุษย์ (Man)  ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์ได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น 
 ๒)  วัสดุอุปกรณ์  (Material)  ในการบริหารงานกจจะมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป 
 ๓)  เงิน (Mane) เป็นปัจจัยในเรื่องของทรัพยากรที่จ าเป็นเป็นขององค์การ งบประมาณ
เป็นปัจจัยที่จะใช้ในการจัดชื้อจัดจ้าง ใช้ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์และใช้ในการด าเนินงาน 

                                         
๙เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๗. 
๑๐สัมฤทธ์  ทางเพจง,  ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์,  (ขอนแก่น : อภิชาตการ,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๒๔, ๑๙๓. 



๑๘ 

 ๔)  การจัดการที่ดี (Management)  จะเป็นตัวบอกว่าผู้บริหารมีวิธีที่จะจัดการและ       
มีแนวคิดในการบริหารงานอย่างไร๑๑ 
 การบริหารงานนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้เกิดกระบวนการท างาน 
ในองค์การและมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการท างานดดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนในการบริหารงาน
บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในบรรดาปัจจัยที่เป็นทรัพยากร ๔ ประเภทของการ
บริหาร คื อ  คน  (Man) เงิน  (Money) วัสดุ อุ ปกรณ์ และเครื่องมื อ  (Material) การจัดการ  
(management) ดังนั้น ถ้าองค์กรใดขาดแคลนบุคลากรหรือมีบุคลากรที่ขาดประสิทธิภาพ ย่อมส่งผล
ให้การด าเนินงานองค์การนั้นไม่มีประสิทธิภาพ พบอุปสรรคนานาประการ ซึ่งท าให้การด าเนินงาน
ขององค์การไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้๑๒ 

สรุปปัจจัยการบริหารนั้น ประกอบด้วย  ๑) คน (Man) หรือบุคลากร เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ อันได้แก่  ผู้บริหาร บุคลากรในระดับต่างๆ ๒) เงิน  
(Mane) หรืองบประมาณ เป็นปัจจัยที่จะใช้ในการจัดชื้อจัดจ้าง ที่จะใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งเกี่ยวกับ
ทรัพยากรด้านการวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ๓) วัสดุอุปกรณ์ (Material) ในการบริหารงานจะมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป ๔) การบริหารการจัดการ (Management) จะเป็นตัวบอกว่าผู้บริหาร   
มีวิธีที่จะจัดการและมีแนวคิดในการบริหารงานอย่างไรบ้าง   
 กล่าวดดยสรุปแนวคิดและทฤษฎีการบริหารประกอบด้วยความหมายของการบริหาร  
แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร  และปัจจัยการบริหาร  เป็นต้น 
 

๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในสมัยพระบาทสมเดจจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.๑๑๖  (พ.ศ.๒๔๔๐)  ได้มีการ
ประกาศพระราชก าหนดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ร.ศ.๑๑๖  เป็นหน่วยราชการสังกัดกระทรวงนครบาล
ดูแลเรื่องขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  การปลูกสร้างให้ถูกสุขลักษณะ  การบริหารงานแต่งตั้งข้าราชการไป
ด ารงต าแหน่งทั้งหมดและใช้งบประมาณของส่วนกลางทั้งหมดต่อมา  ร.ศ.๑๒๔  (พ.ศ.๒๔๔๘)  
พระองค์ท่านประชุมเสนาบดีและตรัสในที่ประชุมว่าได้เสดจจประพาสนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง  
สมุทรปราการ) และทรงเหจนว่า  “สกปรกเหมือนตลาดท่าจีน”  ซึ่งตลาดท่าจีนนั้นพระองค์ท่านได้
เสดจจประพาสเมื่อ  พ.ศ.๒๔๔๗  น่าสังเกตว่าความสกปรกของท่าจีนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์
ท่านตลอดระยะเวลา ๑ ปี 
 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงด ารงราชานุภาพ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมี
หนังสือถึงพระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครให้คิดแก้ไข ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร
ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าพวกจีน เพ่ือปรับปรุงตลาด ดดยร่วมกันออกทรัพย์ซื้ออิฐปูถนน    
ท าร่องน้ า เป็น ๕,๓๐๘,๖๒๕  บาท ดดยน านักดทษออกมาช่วยงานด้วย 

                                         
๑๑กวี รักษ์ชนและคณะ.  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  

๒๕๕๒),  หน้า  ๘๙. 
๑๒จอมพงศ์ มงคลวนิช,  การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา ,  (กรุงเทพมหานคร :  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๖),  หน้า  ๘๗. 



๑๙ 

 หลังจากนั้นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสดจจมาตรวจถนนและตลาด  ทรงด าเนินแก้ภาษี
ดรงร้านดดยยกให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นงบประมาณส าหรับสุขาภิบาลที่จะจัดตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรก  
เพราะประชาชนออกเงินสร้างถนน ถ้าไม่มีงานดูแลจะเสียหาย ถ้าส าเรจจจะเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับ
หน่วยงานอ่ืน จึงท าหนังสือกราบทูลรายละเอียดการด าเนินการสุขาภิบาล ร.๕ ทรงเหจนชอบและเสดจจ
ไปเปิดถนนเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ร.ศ.๑๒๔  พระราชทานชื่อถนนที่ราษฎรร่วมกันสร้างว่า  ถนนถวาย  
ประกาศพระบรมราชดองการแก้ภาษีดรงร้านจัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร ให้น าภาษี
ที่เกจบได้ไว้ใช้ด าเนินการสุขาภิบาลในเรื่อง ๑) การซ่อมแซมรักษาถนน ๒) การรักษาความสะอาด
จัดการขยะ ๓) จุดดคมไฟค่ าคืน ๔. อ่ืนๆ  ที่น าความสุขมาให้ประชาชน 
 การตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมดังกล่าว จะเหจนว่าประชาชนและข้าราชการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น  สุขาภิบาลจัดเกจบภาษีและน ามาบริหารงานนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
หลักการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นดดยการให้อิสระท้องถิ่น  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ           
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นดดยใช้งบประมาณของตนเอง   กระทรวงมหาดไทย                
ดดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอคณะรัฐมนตรีก าหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม  ของทุกปีเป็นวัน
ท้องถิ่นไทย๑๓ 
 

 ๒.๒.๑  ความหมายการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ความหมายของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศได้กระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองในรูปแบบ
ของการปกครองท้องถิ่น (Iocal government) ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจปกครองตนเองตามที่
ได้รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลจะด าเนินการปกครองท้องถิ่นของตนเองดดยจัดตั้งองค์การขึ้นมา
ใช้อ านาจแทนประชาชนเรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น
จะเป็นผู้ด าเนินการบริหารท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นอิสระภายใต้
กรอบนดยบาย กฎหมายและการก ากับดูแลของรัฐ  ในการศึกษาความหมายของการบริหาร         
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน จ าเป็นต้องศึกษาและท าความรู้จักกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นพื้นฐานก่อน  ดังนี้ 
 ๑)  ความหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่น มาจากค าในภาษาอังกฤษ“ Iocal  government” ได้มีผู้ ให้
ความหมายของการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศ ซึ่งมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรอ านาจอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่  จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ เพราะองค์การ
ปกครองท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอ านาจอธิปไตย องค์การปกครองท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย       

                                         
 ๑๓สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย,  การปฏิบั ติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น,  

(กรุงเทพมหานคร  :  อาสารักษาดินแดน,  ๒๕๕๖),  หน้า  ๗. 



๒๐ 

(Iegal rights)  และมีองค์การที่จ าเป็น (necessary organizations) เพ่ือประดยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นนั้นเอง๑๔ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้  ดังนี้ 
 การปกครองท้องถิ่น คือ การที่องค์กรหนึ่ง มีอาณาเขตของตนเองมีประชากรตามที่
หลักเกณฑ์ก าหนด มีอ านาจและมีอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตน ดดยมี
หน้าที่ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหาร
และปกครองตนเองด้วยตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน หรือการมี
ส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง ดดยผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง เช่น การมีสภา
ท้องถิ่น  เป็นต้น๑๕   
 การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองระดับที่ต่ ากว่ารัฐหรือประเทศ และองค์การ     
ส่วนท้องถิ่นที่มีองค์การตัดสินใจและบริหารภายในพ้ืนที่อันจ ากัดของตนอาจเกิดดดยรัฐธรรมนูญ     
ท าหน้าที่ทางการบริหารและนิติบัญญัติ เช่น การให้บริการ การออกข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ        
ของท้องถิ่น บางครั้งใช้ค าว่า การปกครองตนเองของท้องถิ่น เพ่ือต้องการเน้นอิสรภาพของหน่วยการ
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นว่ามีอ านาจตัดสินใจ ท าสิ่งที่ตนริเริ่มและรับผิดชอบ การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นการให้บริการดดยยึดฐานท้องถิ่นด้วยหน่วยงานท้องถิ่น๑๖  ดังนี้ 
   (๑) การปกครองของชุมชนหนึ่งซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้าน
ความเจริญ จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็น
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลและเมืองพัทยา   
   (๒) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร  
เพ่ือให้เกิดประดยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมาก
เกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นกจจะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อ
ความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญ
และความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ รวมทั้งนดยบายของรัฐบาลในการพิจารณา
การกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
   (๓) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครอง
ตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ก) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรา
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพ่ือประดยชน์ในการบริหาร    
ตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข) สิทธิ     
ที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการ
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 

                                         
๑๔มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  หลักการบริหารท้องถิ่น,  (นนทบุรี  

:  มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๔),  หน้า  ๕. 
๑๕ดกวิทย์  พวงงาม,  การปกครองท้องถิ่นไทย,  (กรุงเทพมหานคร : เอจกซเปอร์เนจท,  ๒๕๕๐),    

หน้า  ๑๓. 
๑๖เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ ,  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น ,  (กรุงเทพมหานคร  :    

บพิธการพิมพ์,  ๒๕๕๕),  หน้า  ๔-๕. 



๒๑ 

   (๔) มีองค์กรที่จะเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จะเป็นของ
ท้องถิ่นจัดแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือในแบบ 
มหานครคือกรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานคร 
จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ   
   (๕) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวความคิดที่ว่า
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง  หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพ่ือให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชน
และอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
เข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย๑๗    
 สรุปความหมายของการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองของชุมชนหนึ่งๆ ซึ่งมีอ านาจ
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ เพ่ือประดยชน์ของประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนตามขอบเขต
อ านาจที่ได้รับจากรัฐบาลกลางหรือส่วนกลาง ดดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสถานะ
เป็นนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบั งคับต่างๆ ตลอดจนมี
งบประมาณที่มาจากการจัดเกจบภาษีและรายได้ในรูปต่างๆ ภายในท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง๑๘ 
 ๒)  ความหมายการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารท้องถิ่น (local administration) เป็นการด าเนินการบริหารกิจสาธารณะ 
(Public administration) ในพ้ืนที่เฉพาะซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีการปกครองตนเองของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เรียกว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น (local government) การบริหารท้องถิ่นเป็นการบริหาร
กิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่นดดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหา สนองความต้องการของประชาชนร่วมทั้งด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น  
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นนั้นๆ๑๙ 
 การปกครองท้องถิ่นเกิดจากกระจายอ านาจการปกครองในระดับสูงขึ้นไปถัด จากระดับ
ท้องถิ่น ดดยในกรณีของรัฐเดี่ยว การปกครองท้องถิ่นเกิดจากการกระจายอ านาจการปกครองประเทศ 
ส่วนในกรณีของรัฐรวม การปกครองท้องถิ่นเกิดจากการกระจายอ านาจการปกครองมลรัฐเมื่อชุมชน
ท้องถิ่นใดได้รับการกระจายอ านาจการปกครองกจหมายถึงว่าคนในชุมชนนั้นจะมีอ านาจอิสระในการ
ปกครองตนเองหรือที่เรียกว่ามีอัตตาณัติ ภายใต้กรอบหรือขอบเขตของกฎหมายที่บัญญัติขึ้นดดย
รัฐบาลในระดับชาติหรือระดับมลรัฐแล้วแต่กรณี ซ่ึงชุมชนท้องถิ่นกจจะจัดตั้งองค์การของประชาชน 

                                         
๑๗ชวลิต  สละ,  ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  (กรุงเทพ ฯ :  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๖),  หน้า ๑๙-๒๐. 
๑๘บูฆอรี  ยีหมะ,  การปกครองท้องถิ่นไทย,  พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (สงขลา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,  

๒๕๕๕),  หน้า ๑๔. 
๑๙มหาวิทยาลยัสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ,  หลกัการบริหารท้องถิ่น,  หน้า  ๙. 



๒๒ 

ในท้องถิ่นขึ้นมาท าหน้าที่ใช้อ านาจปกครองที่รัฐบาลในระดับชาติหรือระดับมลรัฐกระจายมาให้
องค์การของประชาชนที่ว่านี้อาจเรียกดดยรวมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Government 
ซึ่งเป็นองค์การที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิและได้รับการรับรองฐานะตามกฎหมาย มีอ านาจก าหนด
นดยบายและงบประมาณของท้องถิ่น รวมทั้งบัญญัติกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นใช้บังคับใน
ท้องถิ่นดดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่หลักในการจัดบริการสาธารณะสนองความต้องการ
ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น เพ่ือประดยชน์ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 
 การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้
บรรลุผลส าเรจจตามเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัย “การบริหาร”    
อันเป็นกระบวนการหรือกลุ่มของกิจกรรมที่จะน าพาองค์การทุกองค์การไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมิได้มีหน้าที่เพียงการด าเนินการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น แต่ต้อง
มีหน้าที่บริหารกิจการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้วย ซึ่งการบริหารกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่นหรืออีกนัยหนึ่งกจคือ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนี้ 
เรียกดดยทั่วไปว่า“การบริหารท้องถิ่น” (Local Administration) ประชาชนในประเทศประชาธิปไตย
มีอ านาจปกครองตนเองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ซึ่งถ้ารัฐรวม กจยังมีการปกครองตนเอง 
ในระดับมลรัฐเพ่ิมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยการปกครองแต่ละระดับดังกล่าวนี้ต่างเป็นเป็นอิสระ ไม่ขึ้น
ต่อกันในลักษณะสายการบังคับบัญชา แต่จะมีความสัมพันธ์กันภายใต้กรอบแห่งกฎหมายของประเทศ
นั้นๆ ในการปกครองแต่ละระดับ จะมีองค์การที่เป็นตัวแทนของประชาชนท าหน้าที่บริหารกิจการ
สาธารณะต่างๆ แทนประชาชน เริ่มจากการปกครองประเทศรัฐบาลซึ่งเป็นองค์การปกครองตนเอง
ของประชาชนในระดับชาติมีภารกิจส าคัญคือ การบริหารประเทศในการปกครองมลรัฐ รัฐบาลมลรัฐ
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในมลรัฐกจมีภารกิจส าคัญคือ การบริหาร มลรัฐและในการปกครอง
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกจมีภารกิจส าคัญ  คือ การบริหารส่วนท้องถิ่น๒๐  จากความหมาย
ของการบริหารท้องถิ่นสามารถสรุปลักษณะส าคัญได้ดังนี้ 
   (๑) การบริหารท้องถิ่นเป็นการด าเนินการบริหารกิจการสาธารณะในพ้ืนที่เฉพาะ  
ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการปกครองท้องถิ่นดดยประชาชนในท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจให้ปกครอง
ตนเองได้อย่างเป็นอิสระ ภายใต้กรอบของกฎหมายในระดับชาติ 
   (๒) การบริหารท้องถิ่นเป็นภารกิจเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งดดยปกติเป็นอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อันได้แก่ ผู้บริหารคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เช่น นายกเทศมนตรี ผู้จัดการนคร คณะเทศมนตรี เป็นต้น 
   (๓) การบริหารท้องถิ่นเป็นกระบวนการหรือกรรมวิธีในการน าเอาการตัดสินใจและ
นดยบายของท้องถิ่นไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเรจจ รวมทั้งการน ากฎหมายที่ท้องถิ่นก าหนดไปบังคับใช้   
ในเขตท้องถิ่นด้วย นดยบายและกฎหมายของท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์       
ของท้องถิ่น ก าหนดขึ้นดดยประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 

                                         
๒๐มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  การบริหารท้องถิ่น,  (นนทบุรี  :  

มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๖-๗. 



๒๓ 

   (๔) การบริหารท้องถิ่นเป็นการผสมผสานความรู้ความสามารถทางการบริหาร     
กับความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและหลักเหตุผล การด าเนินการบริหารจะต้องค านึงถึงเจตจ านง     
ของประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมด้วย 
   (๕) การบริหารท้องถิ่นเป็นการน าเอาทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่น อันได้แก่ 
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ มาใช้ให้เกิดประดยชน์สูงสุด  เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
แก้ไขปญัหาและสนองความต้องการของชุมชนท้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อย่างไรกจดี การที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อประดยชน์แก่ท้องถิ่นดดยส่วนรวมได้มากน้อยแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยอันเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองท้องถิ่น อันได้แก่ อัตตาณัติหรือความเป็นอิสระของท้องถิ่น      
สิทธิตามกฎหมายของท้องถิ่น ความเข้มแขจงและความสามารถขององค์กรท้องถิ่นและที่ส าคัญที่สุดคือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓)  ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค าว่า องค์กร และองค์การ เป็นปัญหาที่พบ
อยู่เป็นประจ า ค าว่า องค์กร (Organ) หมายถึงบุคคล คณะบุคคลหรือสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของหน่วยใหญ่ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน และยังได้อธิยายเพ่ิมเติมว่าในบางกรณี  ค าว่า
องค์กรหมายความรวมถึงองค์การด้วย ส่วนค าว่า องค์การ (Organization) หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่ม
บุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
องค์กรจึงเป็นส่วนประกอบขององค์การและเลจกกว่าองค์การ ในขณะที่องค์การประกอบด้วยองค์กร
ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยขององค์การ 
 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้มีการบัญญัติศัพท ์ที่ใช้เรียก
หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ดดยใช้ค าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในรัฐธรรมนูญ  ๒๕๕๐ 
กจได้ใช้ค าเรียกนี้ต่อเนื่องมา  เมื่อพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์การ           
อันหมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือด าเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ จะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมของการปกครองและการ
บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดนดยบาย บริหารและด าเนินกิจการต่างๆ ของท้องถิ่น ซึ่งส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่นทั้งนี้ เพ่ือประดยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองตนเองของประชาชนในระดับฐานล่างที่ อยู่ใกล้ชิด   
กับประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองที่อยู่ในระดับสูงสุดของแต่ละประเทศคือรัฐบาลแห่งชาติ   
ในรัฐเดี่ยวมักจะมีองค์กรปกครองตนเองเพียง ๒ ระดับ คือ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การของประชาชนในท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ในการปกครองและบริหารกิจการสาธารณะในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น เพ่ือประดยชน์ของชุมชนและ
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ดดยได้รับการกระจายอ านาจจากหน่วยการปกครองในระดับที่สูงกว่าขึ้นไป 
ได้แก่ รัฐบาลในระดับชาติ๒๑ 

                                         
๒๑เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๔๐-๔๑. 



๒๔ 

 สรุปความหมายการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาความหมายของการ
บริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน จ าเป็นต้องศึกษาและท าความรู้จักกับการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายการบริหารองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วยความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ความหมายการบริหารส่วนท้องถิ่น  
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๒.๒.๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมี ๒ รูปแบบ คือ ๑. รูปแบบพิเศษ ได้แก่           
๑) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ๒) เมืองพัทยา ๒ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(อบจ.) ๒) เทศบาล ๓) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ 
มีการพัฒนาการซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึงรูปแบบทั่วไปเท่านั้น ดังนี้ 
 ๑)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เนื่องจาก  
มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีการพัฒนาในการบริหารมายาวนาน ดังนี้ 
 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ คณะราษฎรได้มีการประกาศใช้ 
พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ เพ่ือจัดการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลขึ้นทั่วประเทศ
ใน พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ก าหนดให้จัดตั้งองค์การ ในระดับจังหวัดขึ้นเรียกว่า สภาจังหวัดประกอบด้วย
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตจังหวัด มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่กรรมการ
จังหวัด การแบ่งเงินอุดหนุนให้เทศบาล การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยราชการท้องถิ่นภายใน
จังหวัด สภาจังหวัดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคล    
เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘  หลังจากจอมพล         
ป.พิบูลสงครามกลับจากการศึกษาดูงานแถบยุดรปและอเมริกา เหจนว่าพ้ืนที่รอบเทศบาลและ
สุขาภิบาลยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากและสภาจังหวัดยังมี
สถานะเพียงที่ปรึกษาของกรมการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ     
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ  
สภาจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาจังหวัด มาจากการเลือกตั้งดดยตรงของประชาชนจากแต่ละ
อ าเภอ อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี สมาชิกสภาจังหวัดเลือกประธานสภาจังหวัดและรองประธานฯ  
ส าหรับเลขานุการสภาจังหวัดนั้นคือ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นของจังหวัด สภาจังหวัดมีหน้าที่พิจารณา
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและควบคุมฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร ปลัดจังหวัดเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอ าเภอบังคับบัญชาข้าราชการ
ส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอ 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ มีพ้ืนที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหวัด ท าให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนและชั้นล่าง (เทศบาล/องค์การบริหาร    
ส่วนต าบล)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการ



๒๕ 

เลือกตั้งดดยตรงจากประชาชน ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จ านวนสมาชิกสภาขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรของจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งดดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่หลักคือประสานงานให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเลจกและด าเนินกิจกรรมที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นขนาดเลจกไม่สามารถท าได้๒๒ 
 ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
 ดครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ นี้ยังคงประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภา เรียกว่า สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และฝ่ายบริหาร เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดดยมีการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑  ดครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด๒๓ 
    

                                         
 ๒๒สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย,  การปฏิบั ติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ,  
(กรุงเทพมหานคร : อาสารักษาดินแดน,  ๒๕๕๖),  หน้า  ๘. 

 ๒๓ดกวิทย์ พวงงาม, ศ.ดร.,  การปกครองท้องถิ่นไทย ,  (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๙),          
หน้า  ๑๗๙. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๔-๔๘  คน) 

ฝ่ายบริหาร 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส่วนราชการ ส่วนราชการ ส่วนราชการ 



๒๖ 

   (๑)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เปลี่ยนชื่อจากเดิมที่เคยเรียกว่า สภาจังหวัด ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกดดยย่อว่า ส.อบจ. เปลี่ยนชื่อจากเดิม  ที่เคยเรยีกว่า 
สมาชิกสภาจังหวัดหรือ “ส.จ.” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งดดยตรงของ
ประชาชนในจังหวัดตามเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดขึ้น จ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดถือตามเกณฑ์จ านวนประชากรของจังหวัด ดังนี้ 
   (๑.๑) จังหวัดที่มีประชากรไม่เกินห้าแสนคนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คน 
   (๑.๒) จังหวัดที่มีประชากรเกินห้าแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนสามสิบคน 
   (๑.๓) จังหวัดที่มีประชากรเกินหนึ่งล้านคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนสามสิบหกคน 
   (๑.๔) จังหวัดที่มีประชากรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคน แต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนสี่สิบหกคน 
   (๑.๕) จังหวัดที่มีประชากรเกินสองล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวนสี่สิบแปดคน 
 ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายก าหนดให้มีประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนึ่งคนและมีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวนสองคน
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ส าคัญ คือ 
 หน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติมและ
ข้อบัญญัติชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือบังคับใช้การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 หน้าที่ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ควบคุม
และตรวจสอบฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
   (๑.๑) การตั้งกระทู้ถาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิตั้งกระทู้
ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเรื่องอันเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ 
   (๑.๒) การเสนอข้อสอบถาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถ
เสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจง
ข้อเทจจจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
   (๑.๓) การพิจารณาสอบสวน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถตั้ง
คณะกรรมการสามัญ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคคลซึ่งมิได้ เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องต่างๆ ในอ านาจหน้าที่   
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



๒๗ 

   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ก าหนดให้มีที่มาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภา
ท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๕  ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่นดดยตรงจึงได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖  
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งดดยตรงของประชาชนและมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สามารถแต่งตั้งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ดังนี้ 
    (๑.๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สี่สิบแปดคนให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน 
   (๑.๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามสิบหกคนให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน 
   (๑.๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยี่สิบสี่คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน 
 นอกจากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ยังสามารถแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัด จ านวนรวมไม่เกินห้าคน 
 ในการบริหารราชการประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้มีปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และก าหนดอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดไว้ ๒ ประการ ดังนี้ 
   (๑.๑)  รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (๑.๒)  มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย๒๔ 
   (๓)  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
 
 

                                         
๒๔มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  การบริหารท้องถิ่น,  (นนทบุรี  :  

มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๑๐-๑๒. 
 



๒๘ 

   (๑.๑) ตราข้อบัญญัติดดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
   (๑.๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสาน การจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
   (๑.๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๑.๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๑.๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๑.๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด  พ.ศ.๒๔๙๘  เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
   (๑.๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (๑.๘) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   (๑.๙)  จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจ
มอบให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง๒๕ 
   (๔)  วิธีการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ก าหนดวิธีการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ ดังนี้ 
   (๑.๑) การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง
เป็นไปเพ่ือประดยชน์สุขของประชาชน ดดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น หลักเกณฑ์ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   (๑.๒)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลัก 
เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                         
 ๒๕กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น,  (กรุงเทพมหานคร :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  ๒๕๕๘),  หน้า  ๑๐-๒๑-๑๐-๒๒. 



๒๙ 

   (๑.๓) กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจ
หน้าที่ ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่จัดท า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดดยความเหจนชอบ
ของคณะรัฐมนตรี อาจมีค าสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค จัดท ากิจการนั้นได้ในกรณีที่
ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค จัดท ากิจกรรมดังกล่าวนี้ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ 
ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 
   (๑.๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจให้บริการแก่เอกชนส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดดยเรียกค่าบริการได้ ดดยตราเป็นข้อบัญญัติ 
   (๑.๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเกจบค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือตอบแทน     
ที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเหจนชอบจากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการให้กระท ากิจการ
ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด สิทธิในการกระท ากิจการนี้ เป็นสิทธิ
เฉพาะตัวจะดอนไปไม่ได้ 
   (๑.๖) การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการ
พาณิชย์อาจท าได้ดดยตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
    วิธีการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าว เป็นการก าหนดวิธีการบริหาร
ภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการบริหารทีเกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและการด าเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด๒๖ 
    (๕)  การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
    (๑.๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดประธาน 
    (๑.๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนสามคนจากส่วนราชการ      
ในจังหวัดนั้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีจ าเป็น
เพ่ือประดยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนด    
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเมื่อใดกจได้ 
    (๑.๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสี่คนประกอบด้วย  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนข้าราชการองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
 
 

                                         
 ๒๖มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  การบริหารท้องถิ่น,  หน้า  ๑๖-๑๗. 



๓๐ 

    (๑.๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการ
บริหารและการจัดการหรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประดยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 
    คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
    (๑.๒) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประดยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง  
การย้าย การดอน การรับดอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงดทษทาง
วินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
    (๑.๔) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๕) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้   
แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑) สัญชาติไทย 
    (๑.๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
    (๑.๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
    (๑.๔) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๑.๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    (๑.๖) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (๑.๗) ไม่เปน็เจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
    บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ   
    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระเมื่อลาออก ดดยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 
 



๓๑ 

    (๑.๑) ตาย 
    (๑.๒) ลาออก ดดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
    (๑.๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๑.๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
    (๑.๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
    (๑.๖) ได้รับดทษจ าคุกดดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
    คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
    (๑.๒) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประดยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การ
ย้าย การดอน การรับดอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงดทษทางวินัย 
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
    (๑.๔) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๕) ก ากับ ดูแล ตรวจสอ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้     
แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    การด าเนินการต้องได้รับความเหจนชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แต่ละแห่งเป็นไปดดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคณะหนึ่งประกอบด้วย 
    (๑.๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นประธาน   
    (๑.๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ผู้อ านวยการส านัก งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    (๑.๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสามคนและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสามคน 
    (๑.๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการ
บริหารและการจัดการหรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประดยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 
 



๓๒ 

    กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
    คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงวุฒิ 
    (๑.๒) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๓) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง มาตรฐานของต าแหน่ง 
    (๑.๔) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประดยชน์ตอบแทนอ่ืน 
    (๑.๕) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขการคัดเลือก        
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การดอน การรับดอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    (๑.๖) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัย 
    (๑.๗) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้ออกจากราชการ 
    (๑.๘) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และ
การร้องทุกข ์
    (๑.๙) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับดครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานของบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๑๐) ให้ข้อคิดเหจนหรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๑๑) ก ากับดูแล แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ แก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    เพ่ือประดยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิ  
ภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนร่วม ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารก าหนดให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น๒๗ 
 
 

                                         
 ๒๗กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น,  หน้า  ๑๘๒-๑๘๗. 



๓๓ 

    (๖) การงบประมาณและการคลัง 
    งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท าเป็นข้อบัญญัติถ้าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน งบประมาณรายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ (๑) 
กิจการที่ระบุไว้ (๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ถ้าในปีใดจ านวนเงินทีได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีหรือมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีให้ท าเป็นข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม            
ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงินอุดหนุน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
    (๑.๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
    (๑.๓) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๔) รายได้จากสาธารณูปดภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๕) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๑.๖) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
    (๑.๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับ
ความเหจนชอบจากรัฐมนตรี 
    (๑.๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
    (๑.๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
    (๑.๑๐) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑) เงินเดือน     (๑.๒) ค่าจ้าง 
    (๑.๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ    (๑.๔) ค่าใช้สอย 
    (๑.๕) ค่าวัสดุ      (๑.๖) ค่าครุภัณฑ์ 
    (๑.๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ (๑.๘) เงินอุดหนุน 
    (๑.๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
    เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
    การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประดยชน์จากทรัพย์สิน 
การด าเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้างและ
การให้ได้รับสวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวง 
มหาดไทยก าหนด ในการออกระเบียบให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 



๓๔ 

 ๒)  เทศบาล   
 เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นส าหรับพ้ืนที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น  
และมีความเจริญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.๒๔๗๕ คณะราษฎรมีความมุ่งหมาย
จะจัดตั้งเทศบาลให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงประเภทเดียวที่ครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ       
ทั่วประเทศจึงได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ยกฐานะต าบลต่างๆ    
ที่มีอยู่ประมาณ ๔,๘๐๐ ต าบล เป็นเทศบาลก าหนดให้มีเทศบาล ๓ ชั้น คือ เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีงบประมาณ ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่เป็นของตนเองและ  
มีอิสระในการปฏิบัติงานในเขตท้องถิ่นนั้นการบริหารแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและ ฝ่ายบริหาร    
นิติบัญญัติ คือ สภาเทศบาล สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลฝ่ายบริหาร  
ได้แก่ คณะมนตรีมาจากการเลือกจากผู้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาเทศบาลกจได้ อย่างไรกจตามความมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการปกครองท้องถิ่น         
ในรูปแบบของเทศบาลให้กระจายไปทั่วประเทศไม่บรรลุผล เพราะมีปัญหาด้านงบประมาณ อ านาจ  
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประชาชนไม่ให้ความสนใจและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  
รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาดดยประกาศยกเลิกและประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลใหม่ถึง      
๓ ครั้ง คือ พระราชบัญญัติ  พ.ศ.๒๔๘๑, พ.ศ.๒๔๘๖ และพ.ศ.๒๔๙๖ ท าให้นับตั้งแต่  พ.ศ.๒๔๗๖-   
พ.ศ.๒๔๘๙ สามารถจัดตั้งเทศบาลได้เพียง ๑๑๗ แห่งเท่านั้น 
 เทศบาลในยุคปัจจุบันการบริหารงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลมี ๓ รูปแบบ คือ 
    (๑) เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้น     
เป็นเทศบาลต าบล 
    (๒) เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชน     
มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันต้ องท าตาม
พระราชบัญญัตินี้และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
 การบริหารประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ คือสภาเทศบาลและผู้บริหาร คือนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งดดยตรงของประชาชนจ านวนสมาชิกสภาขึ้นกับ
ประเภทของเทศบาล ถ้าเป็นเทศบาลต าบล มีจ านวน ๑๒ คน เทศบาลเมืองมีจ านวน ๑ คน และ
เทศบาลนคร มีจ านวน ๒๔ คน นายกเทศมนตรีตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมีจ านวนขึ้นกับประเภทของ
เทศบาล ถ้าเป็นเทศบาลต าบลนายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน เทศบาล
เมืองแต่งตั้งได้ ไม่เกิน ๓ คน และเทศบาลนครแต่งตั้งได้ไม่เกิน ๔ คน ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการประจ า๒๘ 
 ดครงสร้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ได้แบ่งองค์การเทศบาล
เป็น ๒ ส่วน คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีหรือฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายสภาจะท า
หน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารจะท าหน้าที่บริหารงานเทศบาลดดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 
 

                                         
 ๒๘สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย,  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น,  หน้า  ๙. 



๓๕ 

    (๑) มีการแบ่งแยกฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารออกจากกัน 
    (๒) ฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ในการบริหารกิจการภายในของเทศบาลนั้น 
    (๓) ฝ่ายสภา ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารและท าหน้าที่    
ในการออกกฎหมายในระดับท้องถิ่น 
    (๔) สภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดดยตรง 
    (๕) หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดดยตรง 
 นอกจากดครงสร้างที่ประกอบด้วยฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารยังมีส่วนราชการของเทศบาล  
ที่มีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า เป็นส่วนที่ส าคัญในดครงสร้างดดยจะเป็นฝ่ายน านดยบายของฝ่ายบริหาร
ไปปฏิบัติ ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย ซึ่งดครงสร้างของเทศบาล         
ในปัจจุบันมีลักษณะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แผนภาพที่ ๒.๒  ดครงสร้างของเทศบาล๒๙ 

                                         
๒๙ดกวิทย์ พวงงาม, ศ.ดร.,  การปกครองท้องถิ่นไทย,  หน้า  ๒๐๕. 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 

เทศบาลต าบล 
(๑๒  คน) 

ฝ่ายบริหาร 

เทศบาลต าบล 
(นายก ๑ คน รองนายก ๒ คน) 

 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล ส่วนราชการที่เป็นส านักหรือกอง 

เทศบาลเมือง 
(๑๘  คน) 

เทศบาลนคร 
(๒๔  คน) 

เทศบาลเมือง 
(นายก ๑ คน รองนายก ๓ คน) 

 
เทศบาลนคร 

(นายก ๑ คน รองนายก ๔ คน) 
 

หน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในและแขวง 

 



๓๖ 

 ๑) สภาเทศบาล ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลจ านวน ๑ คน และรองประธานสภา
เทศบาลจ านวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง  ดดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย          
สภาเทศบาลมีจ านวนสมาชิกตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ตามประเภทของเทศบาล ดังนี้ 
   (๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๒ คน แบ่งเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง เขตละ ๖ คน 
   (๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๘ คน แบ่งเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง  
เขตละ ๖ คน 
   (๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๔ คน แบ่งเป็น ๔ เขตเลือกตั้ง    
เขตละ  ๖  คน 
 ดดยสมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งได้คราวะ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้งและ   
มีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตามกฎหมายก่อนครบวาระได้อีก 
 อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 
    (๑) เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งหรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล พ้นจากต าแหน่ง 
    (๒) เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและ
เลือกตั้งบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
    (๓) รับทราบนดยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และ
รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนดยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาเทศบาล     
เป็นประจ าทุกปี 
    (๔) อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาล 
    (๕) ให้ความเหจนชอบร่างเทศบัญญัติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล 
    (๖) ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรี รวมถึงการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปดดยไม่มีการลงมติ 
    (๗) ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประดยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชน      
ในท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือ
นายกเทศมนตรีสามารถเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติได้และประกาศ
ให้ประชาชนทราบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมีสิทธิการออกเสียงประชามติ การออก
เสียงประชามตินี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
 ๒) นายกเทศมนตรี กฎหมายเทศบาลก าหนดให้เทศบาลมีรูปแบบองค์การฝ่ายบริหาร
ดดยให้มีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง มาจากการเลือกตั้งดดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี     
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 



๓๗ 

 
    (๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
    (๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
    (๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช้
สมาชิกสภาเทศบาลได้ ดดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนร่วมกันไม่เกินสองคน ในกรณี
เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสามคนและในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งในจ านวน
รวมกันไม่เกินห้าคน 
 นายกเทศมนตรีมีที่มาจากการเลือกตั้ งดดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล ทั้งนี้  
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งท้องถิ่นนายกเทศมนตรีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และ
นายกเทศมนตรีอาจจะพ้นจากต าแหน่งได้หากขาดคุณสมบัติหรือมีการกระท าผิดตามกฎหมายก าหนด 
 อ านาจหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายส่วนราชการเทศบาล ดดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนดยบายดดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และ
นดยบาย สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี รวมทั้งวางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในพื้นที่เขตเทศบาลที่ตนรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑) ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีต้องแถลงนดยบายต่อสภาเทศบาลดดยไม่มีการ
ลงมติหากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนดยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
    (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ดังนี้ 
    (๒.๑) ก าหนดนดยบายดดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนดยบาย 
    (๒.๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
    (๒.๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและ        
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
    (๒.๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    (๒.๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
    (๒.๖) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น 
    (๓) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
    (๔) เป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
    (๕) เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ 



๓๘ 

    (๖) มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเทจจจริงตลอดจนแสดงความ
คิดเหจนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
    (๗) ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ นายกเทศมนตรี
อาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้   เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและเมื่อได้ประกาศไว้       
ดดยเปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลแล้ว กจใช้บังคับได้ 
 ๓) ส่วนราชการเทศบาล นอกจากสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ขององค์การเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว พนักงานเทศบาลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่ง
ในดครงสร้างรวมของเทศบาลด้วย พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน 
อันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานกจได้ 
 นายกเทศมนตรีเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและ     
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า   
ของเทศบาลให้เป็นไปตามนดยบายและมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
 เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ส านักปลัดเทศบาล 
    (๓) ส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดดดยความเหจนชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 
 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ด้วยดครงสร้างของเทศบาลที่มีส่วนของฝ่ายสภาเทศบาล และ
ฝ่ายบริหารเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง ดดยประชาชนและส่วนราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย          
ที่เก่ียวกับเทศบาล ดดยสามารถแบ่งอ านาจหน้าที่ของเทศบาลได้ตามภารกิจ ดังนี้ 
    (๑) ภารกิจหน้าที่ที่ต้องจัดท า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง     
ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องจัดท า คือ 
    เทศบาลต าบล รักษาความสงบเรียบร้อย บ ารุงทางบกทางน้ า รักษาความสะอาด 
ป้องกันระงับดรคติดต่อ ดูแลการดับเพลิง พัฒนาเดจก สัตว์ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยดอกาส จัด
การศึกษา อบรม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น 
    เทศบาลเมือง มีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลต าบลและเพ่ิมในส่วนของการประปา ดรง
ฆ่าสัตว์ ทางระบายน้ า การไฟฟ้าแสงสว่าง ดรงรับจ าน า เป็นต้น 
    เทศบาลนคร มีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลต าบล เทศบาลเมืองและเพ่ิมในเรื่องการ
สงเคราะห์มารดาและเดจก การสาธารณสุข สุขอนามัยร้านอาหาร วางผังเมือง ควบคุมตลาด ท่าเรือ  
และส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
    (๒) ภารกิจหน้าที่ที่อาจจะจัดท า การที่กฎหมายก าหนดให้มีภารกิจหน้าที่ที่อาจจะ
จัดท าไว้ส าหรับภารกิจของเทศบาลกจเนื่องจากว่าเทศบาลแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน เทศบาลที่มี
ความเจริญสูง จ านวนประชากรมาก ย่อมส่งผลให้เทศบาลนั้นมีรายได้สูงด้วย เป็นผลให้ศักยภาพใน
การจัดท าบริหารสาธารณะต่างๆ ย่อมแตกต่างกันไป ภารกิจหน้าที่ที่อาจจะจัดท าที่ส าคัญที่เทศบาล   
อาจเลือกท าได้ ได้แก่ การจัดให้มีสถานพยาบาล ดรงพยาบาล สวนสาธารณะ เป็นต้น 



๓๙ 

    (๓) ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดดยกฎหมายเฉพาะ หน้าที่ของเทศบาลในส่วนนี้ 
คือหน้าที่ที่ก าหนดให้เทศบาลสามารถด าเนินการในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐและ
เป็นภารกิจหน้าที่ที่เทศบาลต้องด าเนินการ ซึ่งเป็นวิธีการควบคุม ดดยภาครัฐอีกทางหนึ่ง ผ่านทาง
กฎหมายเฉพาะอีกเป็นจ านวนมาก เช่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด เป็นต้น 
    (๔) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายดอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันนอกจากเทศบาลจะมีภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ตามที่กล่าวแล้วเทศบาลยังมีหน้าตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภารกิจหน้าที่ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายดอนจากราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจ านวนหนึ่ง๓๐ 
 ๔) การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
 เทศบาลที่มีอยู่ในเขตจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งท า
หน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
    (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
    (๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนหน้าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น     
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ในกรณจี าเป็นเพื่อประดยชน์
ในการบริหารงานบุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่ว นราชการ          
ที่เก่ียวข้องเมื่อใดกจได้ 
    (๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ดังนี้ 
   (ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือก
กันเองจ านวนสองคน 
    (ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวน    
สองคน 
    (ค) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง
จ านวนสองคน   
    (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการ
บริหาร และการจัดการ หรือด้านอ่ืนทีจ่ะเป็นประดยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีและผู้แทนพนักงานเทศบาล ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลก าหนด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละ
แห่งเป็นไปดดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย 

                                         
 ๓๐มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  การบริหารท้องถิ่น,  หน้า  ๑๑-๑๐-
๑๑-๑๖. 



๔๐ 

    (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
    (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    (๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคนและ
ปลัดเทศบาลจ านวนสามคน 
    (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอ่ืน
ที่จะเป็นประดยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล๓๑ 
 ๕) การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
 งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณ
ออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้
ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีกจดีหรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งรายรับ
หรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีกจดีให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม เทศบาลอาจมี
รายได้ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ภาษอีากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
    (๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
    (๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
    (๔) รายได้จากการสาธารณูปดภคและเทศพาณิชย์ 
    (๕) พันธบัตรหรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
    (๖) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ 
    (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
    (๙) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เงินเดือน       (๒) ค่าจ้าง 
    (๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ     (๔) ค่าใช้สอย 
    (๕) ค่าวัสดุ       (๖) ค่าครุภัณฑ์ 
    (๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ  (๘) เงินอุดหนุน 
    (๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ 
 
 

                                         
๓๑กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น,  หน้า  ๑๘๗-๑๘๙. 
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 ๖)  การควบคุมเทศบาล 
 การควบคุมเทศบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัด
นั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ดดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน า
ตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิตใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ
ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนกจได้และให้นายอ าเภอ
มีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้นให้ปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าที่ดดยถูกต้องตามกฎหมายในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาลต าบล
และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิตใดๆ จากเทศบาลมาตรวจตลอดจนเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนกจได้   
 เมื่อนายอ าเภอในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณี 
แห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เหจนว่า นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการ
ของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอ าเภอหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด  แล้วแต่กรณีมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัย   
สั่งการตามสมควร 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเหจนว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ       
ของประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรือมีความประพฤติ
ในทางจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ให้เสนอความเหจน
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้
ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล
พ้นจากต าแหน่งกจได้ ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด๓๒ 
 ๓) องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์ในการ
จัดตั้ง คือ จะต้องมีรายได้ไม่ร่วมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาติดต่อกัน ๓ ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปี
ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 
    (๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบล แพทย์ประจ า
ต าบลเลือกมาจากราษฎรหมู่บ้านละ ๒ คน ประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการ เลือก
กันเองจากสมาชิกซึ่งจะต้องไม่เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                         
 ๓๒เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๕๗-๕๙. 
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    (๒) คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวน ๗ คน ก านันเป็น
ประธานในช่วง ๔ ปีแรกของการจัดตั้ง ที่เหลือมาจากการเลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน ๒ คน และสมาชิกซ่ึงได้รับเลือกตั้งไม่เกิน ๔ คน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันด าเนินการตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ สาระส าคัญคือที่มา
ของคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเดิมมาจากมติของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตามกฎหมายใหม่ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดดยตรงนายกองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดดยตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการ
เลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านละ ๒ คน ในกรณีที่มีเพียง ๒ 
หมู่บ้านมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ ๓ คน วาระด าเนินต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
 ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีประชากร
ไม่ถึง ๒,๐๐๐ คน เพราะการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพเข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่มีเขต
ติดต่อกัน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมี ๓ ขนาด 
    (๑) ขนาดใหญ่ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๒๐ ล้านขึ้นไป 
    (๒) ขนาดกลางมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๖-๒๐ ล้านขึ้นไป 
    (๓) ขนาดเลจก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๖ ล้านลงไป๓๓ 
 ในปี ๒๕๕๒ มีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ดดยมีสาระส าคัญที่การแก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลที่แต่เดิมก าหนดไว้มีวาระ ๔ ปี และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ดดยแก้ไขเหลือเพียงให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ส่งผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ดดยไม่จ ากัดวาระ การแก้ไขวาระ
การด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีลักษณะที่ขัดกับเจตนารมณ์เดิมที่ไม่ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ เพราะยิ่งอยู่ในต าแหน่งนานย่อมมีอ านาจและอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้น  
ดอกาสที่จะใช้อ านาจทางการบริหารที่มีอยู่ในทางมิชอบย่อมมีสูงขึ้นด้วย๓๔ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๓๓สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย,  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น, หน้า  ๑๑. 
 ๓๔มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  การบริหารท้องถิ่น,  หน้า  ๑๒-๑๑. 
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แผนภาพที่ ๒.๓  ดครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล๓๕ 
 

 ๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นดดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณีที่เขต
องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้ านละสามคน หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับ
เลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ต่อไปนี้ 
    (๑) ให้ความเหจนชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๒) พิจารณาและให้ความเหจนชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
                                         
 ๓๕ดกวิทย์ พวงงาม, ศ.ดร.,  การปกครองท้องถิ่นไทย,  หน้า  ๒๖๓. 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภา อบต. 

สมาชิกสภา  อบต.  มาจากการเลือกตั้ง 
สมาชิกหมู่บ้านละ  ๒  คน 

คณะผู้บริหาร  อบต. 

สภา อบต. เลือกจากสมาชิกสภา  
อบต. เสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ง 

 
อบต .ใดมี  ๒  หมู่ บ้ าน ให้ มี สมาชิ ก
หมู่บ้านละ ๓ คน 
อบต.ใดมี ๑ หมู่บ้านให้มีสมาชิก ๖ คน 

ประธานสภา อบต. 
รองประธาน/เลขานุการสภา อบต. 

นายก อบต. ๑ คน 
รองนายก ๒ คน 

 

ส านักงานปลัด  อบต.  
และส่วนต่างๆ  ของ อบต. 

 



๔๔ 

    (๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นดยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ 
    (๔)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นดยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับทางราชการ 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกภาพ      
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 
    (๑)  ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๒) ตาย 
    (๓) ลาออก ดดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
    (๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกัน ไม่มีเหตุอันสมควร 
    (๕) มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
    (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าดดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นจะกระท า 
    (๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
    (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง   
 ๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งดดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
    (๒) ส าเรจจการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็น
สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา 
    (๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิก
สภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือ        
ที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าดดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และ
อาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
 



๔๕ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ก าหนดนดยบายดดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นดยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
    (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุม  และรับผิดชอบในการบริหารราชการ         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 ๓)  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
    (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
    (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งก าจัด      
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (๓) ป้องกันดรคและระงับดรคติดต่อ 
    (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดจก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
    (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
    (๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายดดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากร ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปดภค บริดภค และการเกษตร 
    (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างดดยวิธีอ่ืน 
    (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
    (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
    (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
    (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 



๔๖ 

    (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
    (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
    (๙) หาผลประดยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๑๐) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
    (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
    (๑๒) การท่องเที่ยว 
    (๑๓) การผังเมือง 
 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประดยชน์
สุขของประชาชนดดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือการะท ากิจการร่วมกันได้  ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภา
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการ         
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการ   
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน๓๖ 
 ๔) การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ร่วมกันคณะหนึ่ง ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขต
จังหวัดนั้นประกอบด้วย 
    (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
    (๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น จ านวนแปดคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ในกรณีจ าเป็นเพื่อประดยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อใดกจได้ 
    (๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเก้าคน ดังนี้ 
    (ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
    (ข ) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่ วนต าบล  ซึ่ งประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
    (ค) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้น
คัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 

                                         
 ๓๖กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น,  หน้า  ๘๐-๙๓. 



๔๗ 

    (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการ
จัดการหรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประดยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละ
แห่งเป็นไปดดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย 
    (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
    (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    (๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการ 
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการ
จัดการหรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประดยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕) รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มาจากภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีดรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประดยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มีการจัดเกจบตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๒) รายได้จากสาธารณูปดภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
    (๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
    (๖) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
    (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
    (๘) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เงินเดือน       (๒) ค่าจ้าง 
    (๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ     (๔) ค่าใช้สอย 
    (๕) ค่าวัสดุ       (๖) ค่าครุภัณฑ์ 
    (๗) ค่าท่ีดิน  สิ่งก่อสร้าง  และทรัพย์สินอื่นๆ  (๘) ค่าสาธารณูปดภค 
    (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
    (๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ 



๔๘ 

 เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลและจะเสนอได้กจแต่ดดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ๖) การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ   
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาชี้แจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาตรวจสอบกจได้ 
 เมื่อนายอ าเภอเหจนว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอได้ชี้แจงแนะน าตักเตือน
แล้วไม่ปฏิบัติตามในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่ง
ระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามที่เหจนสมควรได้  แล้วให้รีบรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เหจนสมควร
ดดยเรจว๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๓๗เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๘๙-๑๙๑, ๙๓-๙๙. 



๔๙ 

๒.๓  ปัญหาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๓.๑  ปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี ้
 ๑) ปัญหาอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สืบเนื่องจากบทบัญญัติ       
ของรัฐธรรมนูญในเรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเหจนได้ว่ามีความไม่ชัดเจนในเรื่องอ านาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาการจัดการการศึกษาที่ยังไม่มีความชัดเจน ปัญหาการ
ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันที่ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนให้ท้องถิ่นมีอ านาจที่ในเรื่องใดบ้าง  
และปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 ๒) ปัญหาการจัดเกจบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเกจบรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายได้ที่มาจากการจัดสรรจากส่วนกลาง จะต้องมีการ
พัฒนากฎหมายฐานภาษีใหม่ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกจบเอง เช่น การรวมภาษีดรงเรือน
และที่ดนิกับภาษีบ ารุงท้องที่เข้าด้วยกัน เกิดเป็นฐานภาษีใหม่ หรือภาษีทรัพย์สินของประชาชนในเขต
จังหวัด ดดยมีอัตราการเกจบภาษี ตามลักษณะการใช้ประดยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ เช่น การพาณิชย์ 
อุตสาหกรรมหรือการอยู่อาศัย เป็นต้น   และน าภาษีดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด 
 ๓) ปัญหาเรื่อการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายให้อ านาจ 
แก่ผู้บริหารท้องถิ่นมากเกินไป ควรมีองค์กรกลางของข้าราชการแต่ละประเภทมาควบคุมกันเองหรือ
ถ่วงดุลอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น การก ากับดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้ก ากับ ดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ 
 ๔) ปัญหาเรื่องรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก ากับดูแล  ส่วนกลางมี
การก ากับดูแลที่เกิดความจ าเป็นในหลายๆ เรื่องด้วยกัน บางเรื่องกจถือเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และถูกศาลปกครองเพิกถอนไปแล้ว เช่น เรื่องระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การก ากับดูแลควรที่จะเปลี่ยนรูปแบบของผู้ใช้อ านาจก ากับดูแล     มาเป็นผู้ท า
หน้าที่หรือบทบาทของผู้ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนรูปแบบ
ของส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดควรที่จะมีการบัญญัติกฎหมายให้มีความสัมพันธ์เชื่อมดยงกันมากขึ้น๓๘ 
 สรุปปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ประกอบด้วยปัญหาอ านาจหน้าที่  การ
จัดเกจบรายได้ การบริหารงานบุคคล รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการก ากับดูแล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งปัญหาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

                                         
๓๘ธีรเดช  นรัตถรักษา,  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศาลปกครอง,  

(กรุงเทพมหานคร :  ไฮเอจดพับลิชช่ิง,  ๒๕๕๖),  หน้า ๑๒๔. 



๕๐ 

   (๑)  ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถอธิบายไดด้ังนี้ 
    (๑.๑) ปัญหาด้านพ้ืนที่ การที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวั ด    
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘ วรรคสอง บัญญัติให้เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เขตจังหวัดท าให้มี
พ้ืนที่คอบคลุมทั้งจังหวัด ดังนั้น พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงทับซ้อนพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนภายในจังหวัด ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนผลให้ให้การปกครอง
ท้องถิ่น เป็นแบบสองชั้น ดดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับบน และองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ได้แก่ 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง พระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล          
พ.ศ.๒๕๓๗ ต่างบัญญัติให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนิติบุคคล มีความเป็นอิสระ    
ในการบริหารงานในเขตของตน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจ
หน้าที่ของตน 
    (๑.๒) ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการประสาน  
สนับสนุนและให้ความร่วมมือ  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ประกอบกับ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อก าหนดอ านาจและหน้าที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินดครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด รวมทั้งด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประดยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและไม่เข้าไป
ด าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เองและด าเนินงานตาม
แผนงานหรือดครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับประดยชน์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๑.๓) ปัญหาการเลือกตั้งและที่มาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พระราชบัญญัติสมาชิกสมาท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๓(๒) บัญญัติให้การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง  ในกรณีที่อ าเภอใด 
มีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคน ให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจ านวนสมาชิกที่จะพึงมีในเขต
อ าเภอนั้น บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีที่มาจากเขต
เลือกตั้งระดับอ าเภอในอ าเภอที่มีประชาชนมากและมีสมาชิกสภามากกว่าหนึ่งคน ต้องแบ่งพ้ืนที่
อ าเภอออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงซ้ าซ้อนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท าให้ประชาชนสับสนในการเลือกตั้งและบทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่นที่ประชาชน
ต้องเลือกตั้งซ้ าซ้อน การที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รับการเลือกตั้งดดยตรงจาก
ประชาชนในเขตเลือกตั้งของอ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัด ท าให้ต้องสร้างผลงานหาเสียงในเขตเลือกตั้ง



๕๑ 

ของตน จึงมักเสนอดครงการท้องถิ่นเป็นดครงการขนาดเลจกตามหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือให้ได้รับ
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งดดยละเลยการสนับสนุนประสานงานและให้ความร่วมมือกับเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่กฎหมายก าหนดและท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถ
จัดท าบริการสาธารณะที่เป็นดครงการขนาดใหญ่เพ่ือแก่ไขปัญหาภาพรวมของจังหวัดได้ เนื่องจาก
ประสบปัญหาการเมืองภายในที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจ าเป็นต้องเสนอดครงการ
ตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 
    (๑.๔)  ปัญหาด้านรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มี พ้ืนที่จัดท าและ
ให้บริการสาธารณะครอบคลุมทั้งจังหวัดและมีหน้าที่รับถ่ายดอนภารกิจการบริการสาธารณะด้ าน
ดครงการพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาและด้านสาธารณะสุข ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจ่ายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒ แต่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
    (๑.๕)  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน พระราชบัญญัติองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐  แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือประดยชน์สุขของประชาชน ดดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ    
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร๓๙ 
 สรุปปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยปัญหาด้านพ้ืนที่ 
ด้านอ านาจหน้าที่ ปัญหาการเลือกตั้งและที่มาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านรายได้
และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในหลายกรณี      
ต้องจัดท ากระบวนการร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 ปัญหาการบริหารจัดการจังหวัดนครสวรรค์ พอสรุปได้ดังนี้ 
   (๑) ระบบการจัดการข้อมูลของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพละไม่เป็นปัจจุบัน 
   (๒) อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบเทคดนดลยีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งขาด
การบ ารุงรักษาและการจัดหามาทดแทนอย่างต่อเนื่อง 
   (๓) หน่วยงานภาครัฐมีจ านวนบุคลากรจ ากัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
   (๔) บุคลากรของรัฐมีความรู้ความสามารถในการบริการไม่เพียงพอและไม่ทันต่อ
เทคดนดลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรจว 
   (๕) บุคลากรภาครัฐขาดการพัฒนาด้านทักษะ ภาษต่างประเทศ 
   (๖) หน่วยงานบางแห่งยังไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   (๗) ขาดการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเกิดความซ้ าซ้อน 
   (๘) คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในจังหวัดยังไม่เท่าเทียมกัน 

                                         
๓๙มหาวิทยาลยัสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ,  การบริหารท้องถิ่น,  (นนทบุรี  :  

มหาวิทยาลยัสุดขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๔๓-๔๔. 



๕๒ 

   (๙) ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้ รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ได้แก่ ด้าน
สาธารณูปดภค เช่น ระบบน าประปา ไฟฟ้า และด้านสาธารณสุข เช่นมาตรฐานการให้การ
รักษาพยาบาล   
 และมีอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการ ได้แก่ ๑) มีระเบียบ กฎหมาย บางเรื่องขาด
ความยึดหยุ่นในการให้บริการประชาชน ๒) นดยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง ๒) การเรียกร้อง
ของกลุ่มผลประดยชน์ต่างๆ กดดันให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามข้อเรียกร้อง ๔) ประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ๔๐ 
 ปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน พอสรุปได้ดังนี้ 
   (๑)  ปัญหาปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย   
    (๑ .๑) ด้านการบริหาร ได้แก่  การแบ่ งส่วนราชการ การวางแผน การ
ประสานงาน การมอบอ านาจ การก ากับดูแล  เป็นต้น 
    (๑.๒) ระเบยีบ กฎหมาย 
    (๑.๓) บุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม  เป็นต้น 
    (๑.๔) งบประมาณ รวมทั้งการช่วยเหลือต่างๆ 
    (๑.๕)  ระบบฐานข้อมูล 
    (๑.๖)  ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
   (๒)  ปัญหาปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
    (๑.๑) ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประดยชน์ 
    (๑.๒) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ เช่น ผลผลิต รายได้ 
รายจ่าย  การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
    (๑.๓)  ด้านสังคม นดยบายรัฐบาล กฎหมายและเทคดนดลยี 
 เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคดนดลยี  ดังนั้น  
สิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริหารและองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เช่น  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ข้อบัญญัติฯหรือสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่ซึ่งอยู่ในขอบเขต    
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมและก ากับดูแลได้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายใน ส่วนสิ่งที่
ปรากฏหรือมีอยู่แต่ ไม่สามารถควบคุมหรือก ากับดูแลได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตการ
ปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กจตามถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก๔๑ 
 
 
 

                                         
๔๐ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์,  แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ๔ ปี,  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐),       

หน้า  ๘๔. 
๔๑กองแผนและงบประมาณ,  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์      

(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)  ฉบับเปลี่ยนแปลง,  (ครั้งท่ี ๑ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘),  หน้า ๔. 



๕๓ 

 สรุปปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยปัญหาภายใน ได้แก่
ด้านการบริหาร ระเบียบ กฎหมาย บุคลากร งบประมาณ ข้อมูล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์  
ในการท างาน ปัญหาภายนอก ได้แก่ ด้านการเมือง ความขัดแย้งและกลุ่มผลประดยชน์ ด้านเศรษฐกิจ  
รวมในเขตพ้ืนที่ รายได้ รายจ่าย การคลัง ด้านสังคม นดยบายรัฐบาล กฎหมายและเทคดนดลยี      
เป็นปัญหาส าคัญในการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒)  ปัญหาในการบริหารงานของเทศบาล พอสรุปได้ดังนี้ 
   (๑) ปัญหาแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภารกิจบางประเภท  เช่น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นต้องร่วมมือกันบริหารจัดการระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างจังหวัด เช่น การบริหารจัดการในระบบลุ่มน้ า เป็นต้น การจัดบริการ
ด้านการศึกษาการจัดบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและจะต้องใช้
เทคนิควิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   (๒) ปัญหาความพร้อมของเทศบาลที่เพ่ิงจัดตั้งใหม่ทั้งในแง่ของขีดความสามารถใน
การบริหารการขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การทุกจริต ความขัดแย้ง  
การก าหนดอ านาจหน้าที่ที่มีความคล้ายคลึงกันและไม่ชัดเจนทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วเทศบาลแต่
ละประเภทมีความแตกต่างกันในลักษณะพ้ืนที่รับผิดชอบ ท าให้ต้องการบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน 
   (๓) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นยังมีน้อย ไม่ว่าจะ
เป็นการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล การเข้าชื่อร้องขอต่อสภา
เทศบาล เพ่ือให้ออกเทศบัญญัติ การร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลและเสนอความเหจนต่างๆ 
   (๔) ปัญหาความขัดแย้งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรูปแบบในการถ่ายดอนอ านาจ  
คือมีกฎหมายมากกว่า ๑๕๐ ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
   (๕) ปัญหารูปแบบและกลไกที่จะเปิดดอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะ เช่น การจัดการปัญหาขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการศึกษา การจัดการ
บริการสาธารณสุข สาธารณูปดภค สาธารณูปการขนาดใหญ่ เป็นต้น 
   (๖) ปัญหาการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญให้ อิสระ          
แก่เทศบาลอย่างเตจมที่ แต่จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐและเพ่ือประดยชน์สุข
ของประชาชน ปัจจุบันระบบการก ากับดูแลยังไม่สามารถพัฒนาได้ทันกับการขยายตัวของเทศบาล 
   (๗) ปัญหาความเข้าใจและทัศนคติที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปรับบทบาท 
ของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งความเข้าใจอย่างถูกต้องของส่วนท้องถิ่นว่าตนเองนั้น    
มีบทบาท หน้าที่อย่างไรมีความเป็นอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากองค์กร กลไกต่างๆ     
ในสังคม ปัญหาด้านจริยธรรมและคุณธรรมของสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาล 
   (๘) ปัญหาระบบข้อมูลของเทศบาล ภาคเอกชนเหจนว่าระบบฐานข้อมูลของเทศบาล
ยังไม่สอดคล้องและประสานในทิศทางเดียวกัน  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการจัดบริการ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการวางแผนและการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ 
 



๕๔ 

   (๙) ปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอในการพัฒนาและจัดบริการตามภารกิจที่ได้รับ ทั้งนี้  
เนื่องจากทรัพยากรในพ้ืนที่ซึ่งเป็นฐานรายได้ที่แตกต่างกันและยังไม่มีระบบเงินอุดหนุนที่จะช่วยลด
ความแตกต่างดังกล่าวได้ แม้ว่ารัฐบาลจะจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น แต่การที่มีประเภท
ท้องถิ่นเป็นจ านวนมากท าให้เงินอุดหนุนถูกแบ่งไปในพ้ืนที่ชนบท ซึ่งมีการใช้งบพัฒนาน้อยกว่าพ้ืนที่
ชุมชนในเขตเทศบาล นอกจากนั้นความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นในการจัดเกจบ
ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ เพ่ิมเติมยังมีน้อย เทศบาลมีประเภทรายได้จ ากัด๔๒ 
 ปัญหาในการบริหารของเทศบาลนครสวรรค์ กล่าวคือ ปัญหาการบริหารงานที่ล่าช้า    
ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ขาดความคิดริเริ่มในการด าเนินการ ตลอดจนบุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถและความช านาญ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพ เป็นผลจากการ
มีส่วนร่วมในการก าหนดประเดจนปัญหาความต้องการและก าหนดนดยบายร่วมกันระหว่างคณะ
ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและพนักงานของเทศบาล รวมทั้งประชาชนขาดดอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและการตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลนครสวรรค์เพ่ือให้เกิดความดปร่งใสเป็น
ธรรมและทั่วถึงและปัญหาที่เป็นจุดอ่อนการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์กรในภาพรวมยังขาดความคล่องตัว บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและขาดระบบเทคดนดลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย๔๓ 
 สรุปปัญหาการบริหารงานของเทศบาล ประกอบด้วยปัญหาแสวงหารูปแบบที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการภารกิจ ปัญหาความพร้อมของเทศบาล ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ปัญหาความขัดแย้งของกฎหมาย ปัญหารูปแบบและกลไก ปัญหาการก ากับดูแล ปัญหาความเข้าใจ
และทัศนคติ ปัญหาระบบข้อมูลของเทศบาลและปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอในการพัฒนาและ
จัดบริการตามภารกิจที่ได้รับ ปัญหาในการบริหารของเทศบาลนครสวรรค์คือ ปัญหาการบริหารงาน 
ที่ล่าช้า ขาดการประสานงาน ปัญหาความต้องการและก าหนดนดยบายร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร
ฝ่ายการเมืองและพนักงานของเทศบาล บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและความช านาญ ท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพและขาดระบบเทคดนดลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 ๓) ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากและ
กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ตลอดจนความ
พร้อมในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันไป องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันกจ
ย่อมมีปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันตามไปด้วย ดดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่ชานเมืองหรือพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งทางเศรษฐกิจย่อมีดอกาสการได้รับทรัพยากร
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเลจกที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบท
ห่างไกล อย่างไรกจตามในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดดยภาพรวมแล้วยังมีปัญหา   
ที่คล้ายๆ กัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
                                         

๔๒มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  การบริหารท้องถิ่น,  (นนทบุรี  :  
มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๗๓-๗๔. 

๔๓กองวิชาการและแผนงาน,  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสวรรค์  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔,  
(วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙),  หน้า  ๕๐,๕๕. 



๕๕ 

   (๑) ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหนึ่ง ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แบบแผนและ
กฎหมายและมีจ านวนไม่น้อยที่คิดถึงแต่ผลประดยชน์ส่วนตัวมากกว่าประดยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้
แล้ว บางส่วนมีวิสัยทัศน์ล้าสมัยและไม่พร้อมจะเป็นนักบริหารส าหรับงานการพัฒนาและในส่วน
พนักงานส่วนต าบลทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบลอ่ืนๆ กจเช่นเดียวกัน    
จะพบว่าจ านวนหนึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ บางคนไม่เหจนความก้าวหน้า รวมไป
ถึงถูกกลั่นแกล้งจากฝ่ายการเมืองจึงมีการลาออกไปท างานอ่ืนและองค์การบริหารส่วนต าบลหลาย
แห่งกจมีบุคลากรไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง ในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ดดยเฉพาะลูกจ้างหรือพนักงานจ้างที่ยังไม่ได้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ใช้การคัดเลือกในระบบ
เครือญาติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งท าให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปกครองบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ปัญหาดครงสร้างและระบบงาน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยัง
ขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและยังเกิดความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันระหว่างสภากับฝ่าย
บริหาร ดดยเฉพาะสาเหตุจากการต่อรองในการจัดสรรงบประมาณดครงการ การปฏิบัติงานประจ าวัน
ยังไม่เป็นระบบและมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเกจบเอกสารและงานสารบรรณยึดถือระเบียบส านักนายกฯ  
เป็นกฎตายตัวดดยไม่อาจดัดแปลงให้เหมาะสมได้ นอกจากนี้แล้วองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนหนึ่ง
ยังไม่เข้าใจว่ามีอ านาจที่จะแบ่งดครงสร้างการบริหารภายในเป็นส่วนต่างๆ เพ่ิมเติมจากที่กฎหมาย
ก าหนด งานพัฒนาดครงการต่างๆ จึงมีน้อยจะมีมากเฉพาะงานดยธาและงานดครงสร้างพ้ืนฐาน  
ดครงการพัฒนาตามอ านาจหนาที่ด้านอ่ืนๆ จึงไม่ได้รับความส าคัญเท่าที่ควรจะเป็น 
   (๓) ปัญหาเกี่ยวกับการคลัง พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานคลังและ
งบประมาณมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดฐานข้อมูลในการประมาณรายการรายได้และตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ระบบฐานสถิติต่างๆ ส่งผลให้การจัดท างบประมาณล่าช้าและมีความผิดพลาดบ่อยๆ เพราะ
เจ้าหน้าที่ยังขาดสถิติข้อมูลและยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในองค์การบริหารส่วนต าบลดดยส่วนใหญ่ 
ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อบกพร่อง  
ซึ่งที่พบได้แก่ ท าฎีกาเบิกจ่ายไม่เรียบร้อยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผิดประเภท  หลักฐานการรับและ
จ่ายเงินไม่สมบูรณ์และยังพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งท ารายงานเทจจและเบิกจ่ายเงินกัน
ภายใน ส่วนการบริหารงานพัสดุนั้น ยังมีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติไม่เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย เพราะขาดความเข้าใจและบางแห่งมีการเจตนาทุจริตและสมยอมกัน เครื่องใช้
ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถูกน าไปใช้ส่วนตัวและขาดการบ ารุงรักษาที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งกจคือการประมูลรับเหมาก่อสร้างในองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งเป็นผู้รับเหมากลุ่มเดิมๆ 
   (๔) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่จ านวนมากยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับดครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพราะขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนทั่วไปทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง ประกอบกับ
ประชาชนยังไม่ได้รับการเรียนรู้ก่อนมีการกระจายอ านาจ ท าให้การกระจายอ านาจในรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเพียงน าเอาอ านาจของทางราชการเข้าไปในหมู่บ้าน ต าบล ท าให้องค์การบริหาร



๕๖ 

ส่วนต าบลเป็นเรื่องของผู้รับเหมาและกลุ่มชนชั้นน าในต าบลประชาชนยังไม่มีอ านาจตัดสินใจ  
นอกจากนี้แล้วประชาชนในพ้ืนที่ยังมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างจ ากัด ดดยมีส่วนร่วมมาก
เพียงการใช้สิทธิเลือกตั้ง หลักการเลือกตั้งกจเหมือนวางมือทางการเมืองไม่สนใจเข้าไปตรวจสอบการ
บริหารและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง ส่งผลให้
นักการเมืองท้องถิ่นแสวงหาผลประดยชน์และเกิดการทุจริตเป็นจ านวนมาก 
   (๕) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อประชาชนในท้องถิ่นขาดความเข้าใจ ไม่เข้ามา   
มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารและไม่ได้เหจนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครอง
ตนเองของประชาชนในท้องถิ่นกจเท่ากับเป็นการเปิดช่องทางในการทุจริตคอรัปชั่นของทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า ดดยการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่การซื้อสิทธิขายเสียง ดดยประชาชนท้องถิ่น
จ านวนมากยอมรับการใช้เงินหรือผลประดยชน์ตอบแทนจนกลายเป็นวัฒนธรรม มองและเชื่อว่าการ
ซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องของการให้สินน้ าใจ เมื่อสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาบริหารงาน
ด้วยวิธีการที่ทุจริตตั้งแต่แรก การบริหารและด าเนินงานต่างๆ กจย่อมเตจมไปด้วยการทุจริตคอรัปชั่น  
ทั้งการทุจริตในเชิงนดยบายที่ก าหนดนดยบาย แผนและดครงการที่เอ้ือประดยชน์ต่อตนเองและ     
พวกพ้อง รวมถึงการทุจริตในขั้นการบริหารนดยบายหรือการน านดยบายไปปฏิบัติที่ต้องอาศัยการสมรู้
ร่วมคิดจากฝ่ายประจ า ซึ่งหากฝ่ายประจ าไม่ปฏิบัติตามกจย่อมส่งผลในการท างาน เพราะฝ่ายการเมือง
ดดยเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจในการบริหารงาน
บุคคลสามารถให้คุณให้ดทษ รวมไปถึงการกลั่นแกล้งในการท างานต่อไปได้และเมื่อมีการตรวจพบการ
ทุจริตกจไม่อาจสืบสาวราวเรื่องหรือหาสืบหาข้อมูลหลักฐานการทุจริตถึงผู้กระท าผิดที่แท้จริงได้     
การลงดทษที่เกิดข้ึนดดยส่วนใหญ่จึงเป็นการลงดทษฝ่ายประจ า เพราะฝ่ายการเมืองมักสั่งการด้วยวาจา  
ในขณะที่ฝ่ายประจ าต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐาน   
ของการกระท าความผิดจึงอยู่ที่ฝ่ายประจ าเสียเป็นส่วนใหญ่ 
   (๖) ปัญหาการขาดงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกขนาด ดดยเฉพาะในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเลจกและขนาด
กลางที่มีรายได้น้อยต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก งบประมาณท่ีมีอยู่ไม่สามารถใช้ส าหรับ
การด าเนินการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเตจมที่ เพราะงบประมาณจ านวนมากถูกน าไปใช้
ในรายจ่ายประจ า รวมทัง้รายจ่ายตามนดยบาย แผนและดครงการของหน่วยงานส่วนอื่น ดดยมีลักษณะ
เป็นเพียงเงินผ่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจ่ายให้เท่านั้น การที่งบประมาณจ านวนไม่
เพียงพอนี้เกิดจากการจัดสรรรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ดดยเฉพาะการจัดสรรประเภทภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเกจบ
เองล้วนมีลักษณะเป็นภาษีที่ไม่สร้างรายได้เพราะฐานภาษีต่ าถึงแม้เกจบได้อย่างมีประสิทธิภาพกจได้เงิน
มาไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น 
   (๗) ปัญหาขาดความเป็นอิสระในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ในการกระบวนการ
บริหาร รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลล้วนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ส่วนกลางก าหนดการด าเนินงาน
เพ่ือบริหารและพัฒนาภายใต้อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่สิ้นสุด
แค่สภาท้องถิ่นเหมือน ดังเช่นประเทศประชาธิปไตยอ่ืนๆ แต่ต้องผ่านความเหจนชอบหรือการอนุมัติ
จากราชการส่วนอ่ืน ซึ่งสะท้อนให้เหจนถึงความไม่ไว้วางใจในการตัดสินใจของท้องถิ่น ระเบียบ



๕๗ 

กฎเกณฑ์และมาตรฐานในการบริหารต่างๆ ถูกกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดไว้ให้เป็นแนวในการด าเนินการ แม้กระทั่งในเรื่องที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้ท้องถิ่นมีอิสระในเรื่องดังกล่าวดดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามความจ าเป็น แต่การก ากับดูแลที่มี
อยู่ในกฎหมายและระเบียบมากมายที่ก าหนดดดยส่วนกลางและสั่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
ตามกลับมีลักษณะของการควบคุมหรือก ากับดูแลเกินความจ าเป็นและจ านวนมากเป็นการควบคุม
ก่อนการกระท าซึ่งประเทศประชาธิปไตยดดยส่วนใหญ่จะควบคุมหลังการกระท าในการด าเนินงานตาม
นดยบาย แผนและดครงการหลายๆ เรื่ององค์การบริหารส่วนต าบลยังคงถูกสั่งการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในลักษณะของหนังสือสั่งการเชิงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติเหมือนว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของหน่วยงานเหล่านั้น๔๔ 
 สรุปปัญหาในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดดยภาพรวมนั้น พบว่ามีปัญหาคล้ายๆ 
กันดดยเฉพาะ ๔ ปัญหาหลัก กล่าวคือ ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ดครงสร้างและระบบงาน งบประมาณ  
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
๒.๔  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๔.๑  ความหมายของความสมานฉันท์   
  สมานฉันท์  (สะมานะฉัน หรือ สะหฺมานนะฉัน) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ความพอใจร่วมกัน ความเหจนพ้องกัน เช่นมีความเหจนเป็นสมานฉันท์ ซึ่งถูกจัด
เข้าเป็นลูกค าหรืออนุพจน์ของค าว่า สมาน-๑ ซึ่งเป็นค าวิเศษณ์ หมายถึง เสมอกันหรือเท่ากัน มิได้จัด  
ไว้ในสมาน-๒ ซึ่งเป็นกริยา หมายถึง ท าให้ติดกันหรือท าให้สนิท สมานฉันท์เกิดจากสมาน สมาสกับ 
ฉันท กล่าวคือ ความพอใจ ความรักใคร่ ความชอบใจ ความยินดี ความร่วมความคิด ความเหจนกัน  
ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ดดยรวมความ จึงหมายถึง ความเหจนพ้องต้องกันในด้านความคิดเหจน ความไว้
เนื้อเชื่อใจกัน อย่างไรกจตามความหมายที่สังคมไทยปัจจุบันเข้าใจและใช้กัน๔๕ 
 ความสมานฉันท์ คือ ความพอใจร่วมกัน มีความเหจนพ้องต้องกัน ทั้งในความคิดและการ
กระท า๔๖  สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียง ความปรองดองกัน สามัคคีธรรม คือ ธรรมที่ท าให้เกิดความ
พร้อมเพรียงกัน ในหมู่ชนทั้งหลาย ดังนั้น ความสมานฉันท์ คือ ความร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แห่งหมู่คณะ ในการด าเนินชีวิตหรือในการท ากิจการงานดดยชอบธรรมร่วมกัน ในพจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺดต) ให้ความหมายไว้ว่า มีฉันทะเสมอกัน  
มีความพอใจร่วมกัน พร้อมใจกัน มีความต้องการที่จะท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกันหรือเสมอ
เหมือนกันในทางที่ร้ายหรือดีกจได้ คือในทางร้าย เช่นหญิงและชายที่มีสมานฉันท์ในกาเมสุมิจฉาจาร

                                         
๔๔ มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  การบริหารท้องถิ่น,  (นนทบุรี  :  

มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗),  หน้า  ๔๑-๔๕. 
๔๕พระมหากฤษฎา  กิตฺติดสภดณ  (แซ่หลี),  “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ด้วยการขับเคลื่อน

ดครงการหมู่บ้ านรักษาศีล  ๕   จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา”,  รายงานการวิจัย ,  (คณะสังคมศาสตร์             
ภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๘),  หน้า  ๗. 

๔๖สุรีย์  มีผลกิจ,  คุณธรรม  จริยธรรม  สามัคคีธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา,  (กรุงเทพมหานคร 
:  บริษัทคอมฟนร์ม,  ๒๕๕๐),  หน้า ๑๕๑. 



๕๘ 

และหมู่คนร้ายที่มีสมานฉันท์ ในการท าดจรกรรม ส่วนในทางดี เช่น หมู่คนดีมีสมานฉันท์ที่จะไปท าบุญ
ร่วมกัน เช่น ไปจัดปรับถนนหนทางสร้างสะพาน ขุดสระ ปลูกสวน สร้างศาลาพักร้อน ให้ทาน รักษา
ศีล เป็นต้น คนผู้มีสมานฉันท์ในทางร้ายนั้นไม่ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณา เพียงชอบใจอยากท ากจ
ประกอบกรรมไปตามอ านาจของราคะ ดทสะและดมหะ ส่วนคนที่จะมีสมานฉันท์ในทางดี  จะมองเหจน
ด้วยปัญญาแล้วว่ากรรมนั้นดีงามเป็นประดยชน์มีเหตุผลควรท า จึงเกิดฉันทะคือความพอใจใฝ่
ปรารถนาที่จะท าดดยเข้าใจตรงกันร่วมด้วยกัน 
 ความสมานฉันท์ คือ การสร้างความพึงพอใจร่วมกัน การสร้างความเหจน พ้องกันในการ
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ท าเหมือนกัน พร้อมกัน มีความเหจนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดประดยชน์
แก่สังคมดดยรวม๔๗ ดังนั้น ความสมานฉันท์ หมายถึง ความพอใจร่วมกัน พร้อมใจร่วมกัน พร้อมใจกัน  
การประนีประนอม การไกล่เกลี่ย การท าให้ปรองดอง การท าให้คืนดีกัน  การท าให้ลองรอยกัน  
รวมถึงความกลมเกลียว ความสามัคคี ความร่วมใจ ความเหจนพร้อมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจได้เรียนรู้
ซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน๔๘  ความหมายของการปรองดอง
สมานฉันท์ อาจมองได้ในแง่มุมเชิงทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ ดดยในแง่มุมเชิงทฤษฎีนั้น การปรองดอง
ได้แก่กระบวนการต่างๆ ที่ป้องกันแก้ไขไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งดดยการสร้างสันติภาพ  
หยุดยังวงจรความรุนแรงและสร้างสถาบันที่เป็นประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ในส่วน 
ของแนวทางการปฏิบัตินั้น เป็นกระบวนการที่ยากล าบาก ยาวนาน คาดเดาไม่ได้และเกี่ยวกับการ
วางแผน ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายและต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง  เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การลดความ
เกลียดชังแตกแยกและสร้างความไว้วางใจเพ่ือคนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรง  
ดดยผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าในอดีต การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น การเมตตา   
ให้อภัย ตลอดจนการมองภาพอนาคตของสังคมร่วมกัน๔๙  การสร้างความสามัคคีหรือความปรองดอง
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สามัคคีเป็นค ามาจากภาษาบาลี แปลว่า  
ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกันหรือแปลว่าร่วมใจกันท า พร้อมเพรียงกันท า ส่วนค าว่า  
ปรองดอง แปลว่า ออมชอม ยอมกัน ประนีประนอมกัน ไม่แตกแยกกัน ร่วมมือร่วมใยกัน ตกลงกัน
ด้วยไมตรีจิต ฉะนั้น ค าว่า สามัคคีปรองดอง แปลว่า ร่วมมือร่วมใจกันด้วยไมตรีจิตร พระพุทธเจ้ากจได้
ตรัสสอนหลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการประชุมเพ่ือให้เกิดความปรองดองไม่ให้เกิด
ความแตกแยกนั้น  เหตุผลส าคัญเพ่ือสร้างสันติภายนอก แล้วใช้สันติภายนอกเป็นตัวรองรับหรือ
เครื่องมือส าคัญในการท าให้สันติภายในบังเกิดขึ้นตามแนวของศีล สมาธิและปัญญาแล้วอะไรเล่าเป็น
ปัจจัยส าคัญ หรือเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการที่จะท าให้ สันติภายนอก ปรากฏมีเพ่ือระงับหรือยับยั้ง

                                         
๔๗พระมหากฤษฎา  กิตฺติดสภดณ  (แซ่หลี),  “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ด้วยการ

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,  รายงานการวิจัย,  หน้า  ๘. 
๔๘ไชยรัตน์  ปราณี ,  “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์          

ของเยาวชนไทย”,  รายงานการวิจัย,  (สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  ๒๕๕๒),       
หน้า  ๔๖. 

๔๙สถาบันพระปกเกล้า,  “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”,  รายงานการวิจัย ,  (เสนอต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ,  ๒๕๕๕), หน้า  ๑๘. 



๕๙ 

สถานการณ์ที่ไม่สันติ จะต้องสร้างสันติภายในบุคคล สร้างชุมชนแห่งสันติ เสริมสร้างเครือข่าย
วัฒนธรรมแห่งสันติและใช้องค์กร นโยบายเพื่อสันติโดยมีนโยบายแห่งสันติ จากภาครัฐ ภาคประชาชน  
ทุกคนให้ยึดนโยบายแห่งสันติ และเครือข่ายแห่งสันติ อีกทั้งบุคคลสันติ โดยอาศัยกระบวนการ 
กล่าวคือ ๑) ตระหนักรู้ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ๒) ยอมรับกติกาของสังคม ๓) ลดการ
เผชิญหน้าคู่ขัดแย้ง ๔) ลดความขัดแย้งและผลประโยชน์ ๕) สร้างองค์กรไกล่เกลี่ยเชิงสันติ ๖) สร้าง
พลังเครือข่ายชุมชนแห่งสันติ และ ๗) สานต่อและสื่อสารเพ่ือสันติ (มรรควิธี) และกระบวนการสร้าง
ความปรองดองนั้น หมายถึง วิธีการสร้างความปรองดองดดยการออมชอม การประนีประนอม       
การยอมกัน การไม่แตกแยกกัน การไม่ทะเลาะวิวาทกันและการตกลงกันด้วยไมตรีจิตปรารถนาดีต่อ
กันเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม๕๐  ความหมายของสมานฉันท์ในมิติที่แตกต่างกันไป  กล่าวคือ  
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง วิธีการใดๆ ซึ่งผู้เสียหายและผู้กระท าให้เกิดความเสียหายและ      
ในกรณีที่สมควรอาจมีบุคคลหรือสมาชิกคนอ่ืนๆ ของประชาคมในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเสียหาย    
ที่เกิดขึ้นนั้น  ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 นอกจากนี้มีนักวิชาการที่ให้ความหมายของกระบวนการสร้างความปรองดอง ในอีกแง่มุม 
คือ กระบวนการเยียวยาบาดแผลของทั้งผู้กระท าและผู้กระท าภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงและเป็น
การยุติความสัมพันธ์ด้านลบต่อกัน ไม่น าไปสู่ความเป็นศัตรูในหลักการแล้วบุคคล ที่สามเท่านั้นที่
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าและผู้กระท าได้  ทั้งนี้ ผู้กระท าสามารถให้อภัยหรือ
เรียกร้องให้ผู้กระท าผิดชดใช้ได้รับการลงดทษหรือแม้แต่การล้างแค้น ส าหรับผู้กระท าผิดอาจจะ
ยอมรับผิดหรือถูกลงดทษจากผู้กระท ากจเป็นไปได้ 
 สรุปความสมานฉันท์ คือ ความพอใจร่วมกัน มีความเหจนพ้องต้องกันในด้านความคิดเหจน
และการกระท า ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การสร้างความพึงพอใจ ความพร้อมเพรียง ความปรองดองกัน
และมีความสามัคคีธรรม อีกทั้งมีการประนีประนอม การยอมกัน การไม่แตกแยกกัน การไม่ทะเลาะ
วิวาทกันและมีการตกลงกันด้วยไมตรีจิตปรารถนาดีต่อกันเพื่อให้เกิดสันติสุข 
  

 ๒.๔.๒  หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น มีกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคม
อาจจะอาศัยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานกันหลายวิธีการกจได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและ
บริบททางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม กล่าวคือการสร้างสังคมที่คนเหจนต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ  แนวทางสมานฉันท์  กล่าวคือ เป็นความถูกต้องของบุคคล องค์กร สถาบันและ
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง คือปัจจัยแห่งความสมานฉันท์ ประกอบด้วย 
 ๑) คิดถูก คือ การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
คิดถึงส่วนรวมทั้ง คิดถึงความถูกต้องเป็นธรรม ไม่เบียดเบียนหรือท าร้ายผู้อ่ืน มีความกรุณาเป็น
พ้ืนฐานของจิตใจ เป็นต้น 

                                         
๕๐พระเทพปริยัติเมธี  (สฤษฏิ์  สิริธดร),  “กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบ

พุทธวิธีการช าระอธิกรณ์,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖). 



๖๐ 

 ๒) พูดถูก คือ ใช้สัมมาวาจา พูดความจริง มีปิยวาจา ไม่ส่อเสียดยุยงให้เกลียดชังหรือ
แตกร้าวกัน พูดถูกกาลเทศะ พูดแล้วเกิดประดยชน์ 
 ๓) ท าถูก คือ ไม่ฆ่า ไม่อุ้มฆ่า ไม่ท าร้าย ช่วยเหลือเกื้อกูล 
 ๔) มีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง เช่น ในครอบครัว ในชุมชน ในหน่วยงาน ในสังคม  
ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความเป็นธรรมทางสังคม  ถ้ามีความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
แล้วสังคมจะมีความสมานฉันท์ 
 ทั้ง ๔ ประการนี้สัมพันธ์อยู่ในกันและกัน  ถ้าคิดไม่ถูกต้องกจพูดไม่ถูกต้อง  ท าไม่ถูกต้อง
และสัมพันธ์กันไม่ถูกต้อง จะสัมพันธ์กันถูกต้องกจต้องคิดถูก พูดถูก ท าถูก ความถูกต้องทั้ง ๔ ประการ
ต้องสามัคคีกัน๕๑  การจะสร้างความปรองดองต้องมีปัจจัยที่ส าคัญที่เอ้ือให้เกิดบรรยากาศความ
ปรองดองสมานฉันท์ซึ่งปัจจัยต่อไปนี้น่าจะก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ได้ดังนี้ 
 ๑) ผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความขัดแย้ง ต้องทบทวนบทบาทของตนเองและ
กลุ่มต่างๆ ต้องแสดงความรับผิดชอบและความเสียใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 ๒) องค์ความรู้ที่ส าคัญต่อกระบวนการปรองดองและสร้างบรรยากาศของความปรองดอง
ดดยเป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม 
 ๓) การยึดถือหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงของทุกฝ่าย รวมถึงการยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ
และธรรมาภิบาล 
 ๔) เวลาเป็นสิ่งส าคัญ ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าการปรองดองที่ประสบผลต้องใช้เวลา 
 ๕) ทัศนคติของผู้คน ที่ต้องค านึงถึงความสนใจร่วม แทนการคิดเพียงความสนใจส่วนตัว
และมีเมตตาธรรม 
 ๖) กระบวนการปรองดอง ซึ่งต้องประกอบด้วย ๑) การลืมอดีต การให้อภัย การเสียสละ
ของผู้น า การหยุดเผชิญหน้า ยอมรับความผิด ๒) นิรดทษกรรม ค้นหาความจริงและเปิดเผยเมื่อถึง
เวลาการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท า ๓) ระบบยุติธรรม ที่สร้างความไว้วางใจให้ประชาชน อย่าให้คนผิด
ลอยนวลและ ๔) การปฏิรูปเชิงดครงสร้างที่จะท าให้ความเหลื่อมล้ าลดลง เป็นต้น 
 ดังนั้น การสร้างความปรองดองเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การลดความเกลียดชังแตกแยก
และสร้างความไว้วางใจเพ่ือฟ้ืนคนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรง ดดยผ่านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อการกระท าในอดีต การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น การเมตตาให้อภัย ตลอดจนการ
มองภาพอนาคตของสังคมร่วมกัน๕๒  แนวทางที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติต่อ
รัฐบาลภายใต้หลัก ๓ ประการ๕๓  คือ 

                                         
๕๑ประเวศ  วะสี  อ้างใน  ไชยรัตน์  ปราณี,  “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

ความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย”,  รายงานการวิจัย,  (สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  
๒๕๕๒),  หน้า  ๔๖. 

๕๒พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺดญ,  “สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
สันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย”,  รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๕๘),  หน้า  ๑๙. 

๕๓Murphy, Collen,  A Moral Theory of Political Reconciliation,  ( Cambridge : 
Cambridge  University  Press, 2010),  pp 41, 71, 94. 



๖๑ 

 ๑) หลักนิติธรรม คือ หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมและหลักนิติธรรมนี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ ดังนั้นการออก
กฎหมาย การใช้การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมายและด าเนินการในกระบวนการยุติธรรม  
ต้องอยู่ภายใต้หลักนี้และที่ส าคัญ หลักนิติธรรม คือหลักที่ใช้ก ากับดูแลตรวจสอบอ านาจอันไม่ชอบ
ธรรมของรัฐสภาและฝ่ายบริหารและเป็นหลักที่ใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา  ตุลาการ
ซึ่งเป็นอ านาจอธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย รวมทั้งรัฐธรรมนูญเองกจต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม บ้านเมืองต้อง
ปกครองดดยกฎหมาย และกฎหมายที่ใช้ปกครองต้องเป็นกฎหมายที่ดีและมีความเป็นธรรม           
ค าว่ากฎหมายที่ดี คือกฎหมายที่ไม่ขัดต่อหลักนิติรัฐหรือนิติธรรมกฎหมายนั้นต้องให้ความคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากกฎหมายฉบับใดออกมาขัดต่อหลักการดังกล่าว คือไปละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ จึงเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม กรณีการ
ออกกฎหมายเพ่ือให้มีผลย้อนหลังเป็นการออกกฎหมายดดยคณะรัฐประหารหรือองค์กรที่ไม่ได้มีที่มา
จากประชาชน หรือการออกกฎหมายเพ่ือเอาผิดกับบุคคลซึ่งไม่มีส่วนรู้เหจนในการกระท าความผิดของ
บุคคลอ่ืนกจเช่นเดียวกัน ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องยกเลิกและ
แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 ๒) หลักยุติธรรม คือ กระบวนการยุติธรรม ที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่า
เทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามหลักนิติธรรม รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม อย่างไรกจตามในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยมีปัญหาที่ส าคัญ ๒ ประการ คือปัญหาความเหลื่อมล าใน
การเข้าถึงความยุติธรรมของคนกลุ่มต่างๆ และปัญหาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมดดยอาจ
เกิดข้ึนด้วยสาเหตุที่ส าคัญๆ คือ ระบบกฎหมายไทยน าดทษทางอาญามาใช้เกินความจ าเป็นการเน้นวิธี
ลงดทษทางอาญาด้วยการจ าคุก และปัญหาจากการก าหนดดทษปรับ ซึ่งปรากฏการณ์สะท้อนความ
ผิดปรกติของกระบวนการยุติธรรมที่เหจนได้ชัดอย่างหนึ่งกจคือ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ต้องขังในเรือนจ า
มาก นอกจากนี้ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของไทยยังมีปัญหาหลายมาตรฐาน ดังนั้นการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ  
 ๓) หลักเมตตาธรรม คือ หลักเมตตาธรรมค้ าจุนดลก ภาษิตบทนี้เป็นบทที่ได้ยินได้ฟังกันมา
จนคุ้นหู หลักเมตตาธรรมจึงเป็นหลักการอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติได้ดดยเฉพาะหากศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาท
ส าคัญยิ่งในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะได้ทบทวนแนวทางในการบังคับใช้
กฎหมายด้วยการยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาคและค านึงถึงสิทธิผู้ต้องหาและจ าเลยใน
คดีอาญา ดดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจเพ่ือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดดดยเฉพาะการกระท าความผิดซึ่งไม่ได้เป็นอาชญากรรมแต่เกิดจากความคิดเหจนทางการเมือง
แตกต่างกันนั้น ควรใช้ดุลพินิจในกรอบของหลักเมตตาธรรม เพ่ือให้สิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
ของผู้ต้องหา จ าเลยดังกล่าวได้รับความคุ้มครองสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและตามกฎหมาย 



๖๒ 

 หลัก ๓ ประการนั้น การที่จะท าให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้นั้น  
การบริหารหรือปกครองประเทศต้องยึดหลักนิติธรรม การตรากฎหมายจะต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรม
เสียเอง ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรม เพราะหากความยุติธรรมไม่มี  
ความสามัคคีกจไม่เกิดและความยุติธรรมจะมีสองมาตรฐานไม่ได้ นอกจากนี้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ของศาลหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้องค านึงถึงสิทธิผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา
ดดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจเพ่ือปล่อยชั่วคราวนั้น ควรใช้ดุลพินิจในกรอบของหลักเมตตาธรรมเป็นส าคัญ  
หลักปฏิบัติน าไปสู่ความสมานฉันท์เพ่ือให้การด าเนินการสร้างความสมานฉันท์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
 ๑) การสร้างเครือข่ายสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) เครือข่ายสมานฉันท์ คือความร่วมมือของภาคี  
เครือข่ายในการสร้างความสมานฉันท์ดดยใช้พ้ืนที่ต าบลเป็นฐาน ดดยร่วมกันสร้าง ออกแบบการ
สมานฉันท์ในต าบล ๒) องค์ประกอบของเครือข่ายสมานฉันท์ต าบล 
 ๒) จะท าอย่างไร ภาคีเครือข่ายดังกล่าวจึงจะเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนช่วยในการจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ๑) ท าอย่างไร ต้องมีการระดมสมองเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา
ประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน ๒) ร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ (ความสมานฉันท์)  
และแนวทางที่จะไปถึงเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ต าบล เช่น การร่วมกันจัดท าวิสัยทัศน์สมานฉันท์  
ก าหนดพันธกิจก าหนดบทบาท กิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน  การประเมินติดตามหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน การหางบประมาณ งบประมาณหรือระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ ๓) ร่วมกัน
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ต าบล ๔) ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ก าหนดในยุทธศาสตร์ต าบล ปรับปรุงการด าเนินงานและรายงาน๕๔   
 และหลักศีลธรรมเป็นแนวทางหรือข้อปฏิบัติในการควบคุมความประพฤติของบุคคล  
ศีลธรรมของบุคคลได้ขยายออกเป็นศีลธรรมของสังคมและการเมือง ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการเมือง
การปกครอง จะต้องมีจริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ดอกาสในทางการเมืองมาท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่ส าคัญคือ จะต้องมีความเป็นธรรมและยุติธรรม นักการเมืองจะต้องมีความละอายต่อ
บาป การท าผิดศีลจะต้องได้รับดทษทั้งทางบ้านเมืองและสังคม เป็นบุคคลต้องห้ามต้องถูกประณาม  
ความเป็นธรรมและความยุติธรรมนี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะด้านการเมืองเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมทุกด้าน
ของชีวิตของบุคคลและกิจกรรมหน้าที่ของรัฐด้วย เช่น ต้องมีความเป็นธรรมและยุติธรรมในการ
กระจายทรัพยากร ไม่มีการเล่นพวกแบ่งปั่นผลประดยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องมากกว่าคนอ่ืนๆ ต้อง
ยุติธรรมในทุกด้าน ไม่ใช่นักการเมืองและบุตรหลานคนใหญ่คนดตท าผิดแล้วไม่ติดคุก ชาวบ้านธรรมดา
ไม่ได้ท าผิดกลับถูกกลั่นแกล้งจับติดคุกหรือเป็นแพะรับบาปกจมี เป็นต้น แม้แต่เรื่องการกระจายปัจจัย  
๔  กจต้องให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน๕๕  ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

                                         
๕๔ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.),  คู่มือการสร้างความปรองดองและสมาฉันท์  

จังหวัดแม่ฮองสอน,  (แม่ฮองสอน : ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป,  ๒๕๕๗), หน้า  ๑๘. 
๕๕วัชรี  ทรงประทุม,  การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ,  (กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง,  ๒๕๕๒),  หน้า  ๑๘-๑๙. 



๖๓ 

การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๒๕๖ เพ่ือมาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐและยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระบบหรือองค์การทางราชการ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) หลักนิติธรรมเป็นการท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันและยึดถือการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆมิใช่กระท าดดยอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคลใดหรือกลุ่มใด 
 ๒) หลักคุณธรรมเป็นการยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงามเป็นธรรมและชอบธรรม  
 ๓) หลักความดปร่งใสเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประดยชน์อย่างตรงไปตรงมา และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 
 ๔) หลักการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดดอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเหจน
ในการตัดสินใจการไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์และการแสดงประชามติ 

๕) หลักความรับผิดชอบเป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบ   
ต่อสังคมการใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

๖)  หลักความคุ้มค่าเป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประดยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม 
 การส่งเสริมความสมานฉันท์นั้น ควรยึดหลักนิติธรรม หลักยุติธรรมและหลักเมตตาธรรม
รวมถึงการตกลงที่จะอยู่ร่วมกันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยและเกิดการ
ยอมรับร่วมกันในการบริหารงานขององค์กร ดดยไม่ใช้ความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งการมีชีวิตอยู่ภายใต้
ความกลัว เมื่อความกลัวหมดไปให้ท าการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อใจและการสร้างสังคม      
ที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
 หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นกระบวนการการจัดการกับคนที่มีความ
ขัดแย้งกันให้มาพูดคุยกัน ซึ่งมีการส่งเสริมความสมานฉันท์หรือหลักคิดที่เป็นฐานในการน าไปสู่การ
ปรองดองสมานฉันท์ ดังนี้ 
 ๑) หลักเกณฑ์ ชาวพุทธหมายถึง ศีล วินัยและข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพ่ือประดยชน์ต่อความ
งดงามของตนเอง ซึ่งอาจหมายถึงวินัย กฎ บัญญัติ หลักปฏิบัติ  กฎหมายที่จะต้องเป็นหลักปฏิบัติ
ส าหรับคนไทย ทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน      
ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานเดียว มุ่งหวังต่อผลเป็นความสงบสุข   
 ๒) หลักยุติธรรม ความสมดุล พอดี เท่าเทียม ที่ชาย หญิง เดจก คนชราและทุกคนสามารถ 
เรียนรู้ เข้าถึง ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาได้ พระพุทธศาสนาสอนหลักความยุติธรรมการจะ
ปรองดอง จึงต้องค านึงถึงความยุติธรรมเสมอกัน พอดีสมดุลเป็นเป้าหมายหลัก 
 ๓) หลักประดยชน์ (อัตถะ) พระพุทธศาสนามองหลักแห่งประดยชน์ดังพุทธพจน์ที่ว่า  ภิกษุ
ทั้งหลาย จงจาริกไปเพ่ือประดยชน์ของมหาชนหมู่มากในทางกฎหมาย บ้านเมืองหรือการปรองดองให้
มองประดยชน์ประเทศชาติและคนส่วนใหญ่เป็นหลัก 

                                         
๕๖ธีระพล  อรุณะกสิกร,  ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒,  (กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๒),  หน้า ๘-๑๐.  
 



๖๔ 

 ๔) หลักภราดรภาพ ความเป็นเอกภาพที่จะเกิดขึ้น ดังค าว่า สมานฉันท์ที่มากจากค าว่า  
ส -พร้อม ร่วม,  มนะ ใจ, ฉันทะ ความพึงพอใจ, สรุปว่าพฤติกรรมใดจะก่อให้เกิดค าว่า ปรองดองได้
ต้องการจากความพร้อมใจต่อกันบนฐานความเสมอภาค เอกภาพ ไม่ได้จ ากัดเพียงเพราะใคร กลุ่มใคร  
พวกใคร เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้จ ากัดว่า เดจก สตรี คนชรา ผู้หญิง ผู้ชายหรือคนที่แห่งใดกจช่าง
สามารถเข้าถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธศาสนาได้ท้ังสิ้น 
 แนวทางความสมานฉันท์คือแนวทางของความปรองดอง มีความเหจนพ้องร่วมกัน นั่นคือ
การรับฟังปัญหาเพ่ือเข้าถึง รับฟังความคิดเหจน ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ปัญหาให้หมดสิ้น
ระยะยาว ดดยไม่มุ่งเน้นการใช้ความรุนแรง แต่มุ่งสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจจากประชาชนว่ารัฐ
จะอ านวยความยุติธรรมและความเท่าเทียมให้กับประชาชนได้ ๕๗ แนวทางการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทย ดังนี้ 
 ๑) การเปิดเผยความจริง (Truth) ให้ความส าคัญกับความจริงทั้งในฐานะเครื่องมือหรือ
เป้าหมายของสังคมความสมานฉันท์เพ่ือสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันกจหาหนทางให้สังคมไทย
ตระหนักถึงความเปิดเผยความจริงนั้นด้วย 
 ๒) ความยุติธรรม (Justice) ให้ความส าคัญกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยการ
เสริมสร้างแนวคิดวิเคราะห์ในสังคมไทยให้เรียนรู้วิธีการมองปัญหาความรุนแรงในบริบทเชิงดครงสร้าง
และวัฒนธรรม ให้เลจงเหจนคนบริสุทธิ์กลุ่มต่างๆ ที่ตกเป็นเยื่อความรุนแรง 
 ๓) ความพร้อมรับผิด ส่งเสริมระบบและวัฒนธรรมความพร้อมรับผิด ในระบบราชการ 
 ๔) การให้อภัย 
 ๕) การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับขันติธรรม      
ในฐานะคุณค่าทางการเมือง การเรียนรู้ ศาสนาต่างๆ ที่ด ารงอยู่ในประเทศไทย 
 ๖) ถือสันติวิธีเป็นทางเลือกในการเผชิญกับความขัดแย้ง 
 ๗) การเปิดเผยพ้ืนที่ให้ความทรงจ าที่เจจบปวดด้วยการเปิดพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย 
 ๘) มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการ 
 ๙) การยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพ่ือความไว้วางใจระหว่างกัน เพราะการยอมรับความ
เสี่ยงเป็นเงื่อนไขสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนฐานแห่งความไว้วางใจอันเป็นคุณลักษณะส าคัญ    
ของแนวความคิดสมานฉันท์ 
 การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานนี้ให้ได้อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องใช้กลไกลหลากหลายวิธีร่วมกัน    
แต่วิธีหนึ่งที่เป็นการแก้ปัญหาทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว อย่างได้ผลคือ การสร้าง
เครือข่ายเยาวชนในเยาวชน ด้วยการสร้างความเข้าใจความรักสามัคคี กระจายกันไปอย่างรวดเรจวซึ่ง
ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมุ่งเน้นในการด าเนินการกับเยาวชนในระดับที่จะออกไป
ปฏิบัติการงานอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่กล่าวคือ 

                                         
๕๗ดมไนย  พจน์  อ้างใน  พระมหากฤษฎา  กิตฺติดสภดณ  (แซ่หลี),  “การสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์  ด้วยการขับเคลื่อนดครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,  รายงานการวิจัย,     
หน้า  ๑๑. 



๖๕ 

 ๑) เสริมสร้างและขยายดอกาสในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการแตกแยกและ
แนวทางแก้ไขแก่นักศึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน 
 ๒) เสริมสร้างรูปแบบของด าเนินการสร้างเครือข่ายเพ่ือ ความสามัคคี ความรักชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้หลากหลายวิธี 
 ๓) ลดความขัดแย้งดดยให้มีกิจกรรมดนตรีและกิจกรรมสาธารณะเป็นจุดร่วม 
 ๔) ปรับปรุงแนวทางให้มีส่วนร่วมในการออกความเหจนเสนอแนะในการสร้างความสามัคคี
ให้มากขึ้น 
 ๕) รักษาความดีงามและด ารงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 ๖) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการเป็นเครือข่ายท าความดีอย่างมีระบบ 
 ๗) ปรับปรุง เสริมสร้าง การติดต่อประสานงานในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสม
ให้แก่มวลชน 
 ๘) สร้างพ้ืนฐานให้การปรับแนวคิดรักษาประดยชน์ของส่วนรวมให้กับเครือข่าย 
 ๙) ปรับปรุงข้อมูลของเครือข่ายให้ทันสมัยทันเวลาอยู่ตลอดเวลา 
 หลักการความปรองดองสมานฉันท์ มีข้อปฏิบัติส าหรับผู้น าหมู่ชนทุกระดับให้ปกครอง  
บริหารหมู่คณะให้ถึงความเจริญ สันติสุขและน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ส าเรจจและเจริญขึ้น
ได้ด้วยหลักการปกครองและการบริหารที่ดี ๖ ประการ  ดังนี้ 
 ๑) หลักความถูกต้อง คือ ผู้น าหรือผู้ปกครอง ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับพึงปฏิบัติตน     
ให้ถูกต้องตามหลักธรรมะ 
 ๒) หลักความเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา ดดยไม่เสียหลักการดดยอาศัย
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จักฐานะ  
ของตน รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสมและรู้จักประมาณในการบริดภค ใช้สอยทรัพย์ ตลอด
ทั้งงบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประดยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า เป็นต้น 
 ๓) หลักความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยธรรมปฏิบัติดังกล่าวและบริหารกิจการตลอดทั้ง
งบประมาณของแผ่นดินด้วยจิตใจชื่อ มือสะอาด ดปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔) หลักความยุติธรรม คือ ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม  
ชื่อว่า ยุติธรรม ให้เสมอหน้ากัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียงหรืออคติ ๔ 
 ๕) หลักพรหมวิหารธรรม คือคุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ เป็นการปฏิบัติต่อกันด้วย
เมตตาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้พ้น
ทุกข์ มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีที่ผู้อ่ืนได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจ
มัธยัสถ์เป็นกลาง วางเฉย เมื่อผู้อ่ืนถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้และไม่ดูถูก
เหยียด ซ้ าเติม 
 ๖) หลักความเสียสละ ผู้น าคนหรือนักปกครอง นักบริหาร เป็นผู้มีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน     
พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเหจนแก่ตัว เพ่ือประดยชน์สุข
ของหมู่คณะและเพ่ือประเทศชาติและประชาชนดดยส่วนรวม 
 



๖๖ 

 ด้วยคุณธรรมของผู้น าและบุคลากรทุกคนดังกล่าวนี้  กจจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่วมเยจน
เป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ หลักการความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเริมจากการสร้างความ
ปรองดองในจิตใจของเราก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้หลักการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเน้นหลักเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา๕๘  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่ให้ความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งนั้นความ
ขัดแย้ง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัจจัยหรือมูลเหตุมาจาก ๒ ประการส าคัญ คือ  
 ๑) ความขัดแย้งที่มาจากทางการเมือง ทั้งนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ในเทศบาลต าบล (ทต.) ในเทศบาลเมือง (ทม.) ในเทศบาลนคร (ทน.) และ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะมีการแก่งแย่ง แข่งขันหรือช่วงชิงเกมแห่งอ านาจของกลุ่ม
การเมืองและกลุ่มผลประดยชน์ในแต่ละพ้ืนที่เป็นไปค่อนข้างเข้มข้น ดุเดือดและรุนแรงเพ่ือกรุยทางเข้า
ไปเถลิงอ านาจและจัดการผลประดยชน์ที่มาจากงบประมาณหรือรายได้อ่ืนๆ ในแต่ละปี   

๒) ความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้กุม
อ านาจหรือผู้มีอ านาจในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในหลายรูปแบบทั้งความขัดแย้งภายในฝ่าย
บริหารด้วยกันเอง ฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภานิติบัญญัติท้องถิ่น ฝ่ายบริหารกับฝ่ายข้าราชการ พนักงาน  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ฝ่ายประจ า) หรือระหว่างนิติบัญญัติกับฝ่ายประจ าหรือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนี้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน กับหน่วยงานราชการ กับหน่วยงานในการก ากับ  
ของรัฐ กับภาคเอกชนหรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน      
ในพ้ืนที่ ซึ่งประเดจนเหล่านี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหากไม่มีการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือบริหารจัดการที่ละเลยหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม  

 ส าหรับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถแยกแยะได้  
๕  ประเดจนส าคัญ คือ ความขัดแย้งด้านข้อมูล ข้อเทจจจริง (Data Conflict) ความขัดแย้งด้าน
ผลประดยชน์ (Interest Conflict)  ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict)  ความ
ขัดแย้งด้านดครงสร้าง (Structural Conflict) และความขัดแย้งด้านความเชื่อหรือค่านิยม (Value 
Conflict)  ทั้งนี้สามารถเกิดข้ึนได้ใน ๒ ระดับ คือ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับความขัดแย้งระหว่าง
องค์กรเป็นต้น ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้นตามแนวสันติวิธีประกอบด้วยแนวทางแก้ไข
ปัญหาดดยการเจรจาพูดคุยปรับความเข้าใจ การไต่สวนหาข้อเทจจจริง การเจรจาไกล่เกลี่ยดดยคนกลาง  
การประนีประนอมยอมความและการแก้ไขผ่านกระบวนการศาลสถิตยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม ดดยอาศัยหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์เป็น
แนวทางมาช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาความขัดแย้ง ประกอด้วย หลักพุทธวิธีการสื่อสาร หลักอปริหานีย
ธรรม หลักสาราณียธรรม หลักสังคหวัตถุและหลักเบญจศีล (ศีล๕) ส ำหรับหลักกำรแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้งตำมหลักพุทธธรรมนั้นเป้ำหมำยที่ส ำคัญคือจะต้องท ำให้เกิดสำมัคคีธรรม โดยทุกคนทุกฝ่ำย
จะต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อกันด้วยเมตตำ พูดจำดีต่อกันด้วยเมตตำ คิดดีต่อกันด้วยเมตตำ แบ่งปัน

                                         
๕๘วิยะดา  สิมะเสถียร,  “แนวทางการสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย”,  อ้างใน  ตติยา สุวรรณบุบผา,  

ความเป็นพลเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย,  (นครศรีธรรมราช : อินเตอร์ปริ้น แอนด์ ดีไซน์,  ๒๕๕๑),        
หน้า  ๒๑-๒๓. 



๖๗ 

ลำภผลที่ได้มำอย่ำงเท่ำเทียม ด ำรงตนและยึดมั่นศรัทธำในศีลและมีควำมเห็นพ้องต้องกันเป็นอำจิณ   
ส่วนวิธีกำรหรือรูปแบบที่จะได้มำซึ่ง "สำมัคคีธรรม" นั้นทุกคนทุกฝ่ำยจะต้องพัฒนำและกอบกู้ควำม
เป็นพ่ีเป็นน้องที่แสดงควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมห่วงหำอำทร ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลควำมร่วมแรง
ร่วมใจ และควำมเสมอภำคเท่ำเทียม ให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น ขณะเดียวกันกำรรังเกียจ
เดียดฉันท์ กำรแบ่งแยกแตกต่ำง และกำรเอำรัดเอำเปรียบจะต้องช่วยกันสกัดและสลำยไม่ให้เกิดขึ้น
เป็นอันขำดหำกด ำเนินกำรตำมแนวทำงนี้ควำมสงบสุขและควำมมีสันติสุขก็จะคืนกลับมำสู่องค์กรและ
ท้องถิ่น๕๙  และในส่วนการแก้ไขความขัดแย้งนั้น สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการยุติความ
รุ่นแรงได้หลากหลายวิธี ดังนี้ 
 ๑) การเจรจา หมายถึง การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีอ านาจตัดสินใจ นอกจากนี้      
การเจรจามีความแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน กล่าวคือการเจรจาเป็นการที่คู่ขัดแย้งพูดคุย
เพ่ือหาข้อตกลงหรือยุติปัญหาด้วยกันเองดดยไม่ต้องพ่ึงพิงบุคคลที่สามและการเจรจาเป็นวิธีการที่คู่
ขัดแย้งมักเลือกใช้ในการจัดการปัญหาเป็นอันดับแรก นอกเสียจากว่าปัญหามีระดับที่รุนแรงมากขึ้น
จนควบคุมได้ยาก คู่ขัดแย้งจึงเลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ยดดยคนกลาง 
 ๒) การไกล่เกลี่ย เป็นกระบวนการที่บุคคลที่สามเข้ามาช่วยก ากับกระบวนการและกระตุ้น
ให้คู่ขัดแย้งตัดสินใจหาข้อตกลงร่วมกัน การใช้การไกล่เกลี่ยเนื่องจากทั้ง ๒ ฝ่ายไม่สามารถเจรจากัน
ได้เอง กจต้องอาศัยฝ่ายที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหรือที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ย ดดยคนกลาง 
 ๓) การสานเสวนา เป็นกระบวนการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเหจนใจซึ่งกันแลกัน       
ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม เพ่ือปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
ตลอดจนเพ่ือร่วมกันหาทางออกหรือแนวทางในการปรับดครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงที่ได้จะ
เกิดการยอมรับร่วมกันจากสังคมมากน้อยเพียงใด กจขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาก าหนดถึงเนื้อหาที่ควรจะเป็นรวมถึงภาพของอนาคตร่วมกัน ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ต้องด าเนิน
ควบคู่กันไปบนฐานคิดที่ทุกฝ่ายเหจนตรงกันว่าความรุนแรงไม่อาจน ามาซึ่งเป้าหมายทางออกท่ียั่งยืนได้ 
 ๔) การประชาเสวนาหาทางออก เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การตัดสินใจในเรื่องยาก  ที่
มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องและต่างมีความคิดเหจนที่แตกต่างกัน กระบวนการประชาเสวนามีความแตกต่าง
จากการสานเสวนาคือ การประชาเสวนาหาทางออกจะเน้นที่ผลลัพธ์คือการตัดสินใจร่วมกัน        
ของผู้เข้าร่วม ส่วนการสานเสวนาอาจไม่จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจร่วมกันกจได้ 
 แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งนั้นมีหลากหลายวิธีดังกล่าวข้างต้น คือ การเจรจา  
(Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation)  การสานเสวนา (Dialogue) และการประชาเสวนา
หาทางออก (Deliberation) เป็นต้น ในขณะที่ Galtung  อ้างใน Miall  et  al (๑๙๙๙) รายงานวิจัย
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ๖๐  เสนอไว้ ๓ แนวทาง ประกอบด้วย  ๑) การแก้ปัญหาที่รากเหง้า
ที่ระดับดครงสร้าง ๒) การฟ้ืนฟูบูรณะผู้คน สังคม สังคมภายหลังการเผชิญความรุนแรงทาตรง         
                                         

๕๙อัครเดช  พรหมกัลป์ ,  “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”,  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์,       
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗). 

๖๐วันชัย วัฒนศัพท์ อ้างในสถาบันพระปกเกล้า,  “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”,  รายงาน     
การวิจัย,  หน้า  ๑๗. 



๖๘ 

๓) การปรองดองระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งกัน ความรุนแรงมีต้นทุนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม  
ถ้ายุติความรุนแรงได้กจจะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในวงกว้าง การจัดการความขัดแย้งต้องท าควบคู่กันไป
ในหลายระดับด้วยการลดพฤติกรรมความขัดแย้งให้น้อยลง การสร้างความเข้าใจและแปรเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ ความรุนแรงทางตรงที่เกิดขึ้นที่เหจนความรุนแรงได้ชัดเจน  สามารถยุติได้ด้วยการ
เปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือน าไปสู่การลดความขัดแย้ง ความรุนแรงเชิงดครงสร้างยุติได้ดดยแปรเปลี่ยน
ดครงสร้างและความไม่เป็นธรรมและความรุ่นแรงทางวัฒนธรรมยุติได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   
ที่ไม่ดีต่อกัน การแก้ไขในปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในห้วงเวลาที่ผ่านมา   
ส่วนใหญ่จะยึดแนวทางสันติวิธีเป็นหลักและอาจจะมีบ้างในบางครั้งที่หันไปใช้ความรุนแรงมาแก้ไข
ปัญหาทั้งการลอบยิง ลอบสังหารหรือกรรมวิธีอ่ืนใดอันเป็นการล้มล้างท าลายคู่แข่งดังที่เกิดเหตุและ
เป็นข่าวสารตามหน้าสื่อสารมวลชน ทั้งนี้แนวทางสันติวิธีที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วย สันติวิธีทางการทูต
เชิงสันติ (Peaceful Diplomatic Means) เป็นแนวทางที่นิยมใช้มากที่สุดใน ๔ วิธีคือ การเจรจา 
(Negotiation) การไต่สวน (Inquiry) การไกล่เกลี่ย (Reconciliation) และการประนีประนอม  

ขณะที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดดยวิธีการทางกฎหมายเชิงสันติ (Peaceful Legal 
Means) นั้นเป็นแนวทางที่ยังไม่ค่อยจะได้รับความนิยมเท่าใดนักในระดับท้องถิ่น เป็นต้นว่า        
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดดยกระบวนการอนุญาดตตุลาการ (Arbitration) ดดยกระบวนการทาง
ศาลสถิตยุติธรรม (Judicial Approach) และดดยการออกกฎหมาย (Legislative Approach)        
ส่วนแนวทางที่ ๓ ซึ่งถือเป็นทางเลือกเชิงสันติ (Peaceful Alternative Means) ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งนั้นมีการน าไปประยุกต์ใช้ในหลายกรณี เช่น การหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว (Avoiding 
or Withdrawing) ในดอกาสที่เหจนว่าการแข่งขันทางการเมืองมีความเข้มข้น ดุเดือดถึงขั้นเสียเลือด
เสียเนื้อ หรือ ในกรณีที่เป็นการแข่งขันกันเองในหมู่เครือญาติ หรือเพ่ือนสนิท มิตรสหาย ส่วนการ
แก้ไขปัญหาด้วยการเผชิญหน้า (Confrontation)  จะเป็นรูปแบบที่ใช้ส าหรับความขัดแย้งทาง
การเมืองที่กลุ่มอ านาจและกลุ่มผลประดยชน์สองกลุ่มที่มีก าลัง อ านาจ เงินตราและปัจจัยสนับสนุน
อ่ืนๆ ที่อยู่ในลักษณะพอฟัดพอเหวี่ยงกัน หรือเป็นการชิงชัยระหว่างศึกแห่งศักดิ์ศรี ศึกแห่งตระกูล    
ที่ยอมก้มหัวให้กันและกันไม่ได้และจะต้องต่อสู้แข่งขันชนิดต้องตายไปข้างหนึ่งซึ่งวิธีการข้างต้นนี้กจจะ
ถูกน ามาใช้ในพ้ืนที่หรือท้องถิ่นที่มีการแข่งขันกันในระดับที่ดุเดือดรุนแรงอยู่เสมอ ส าหรับรูปแบบการ
ดน้มน้าว (Persuasion) การสนับสนุน (Supporting) การบังคับและการผลักดัน  การดอนอ่อนผ่อน
ตาม การร่วมมือกัน หรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม (Participation) จะใช้เป็น
รูปแบบทางเทคนิคหรือเป็นเงื่อนไขบางประการเพ่ือใช้ในการต่อรองทางการแข่งขันหรือช่วงชิงอ านาจ
ในทางการเมือง ดดยมีเป้าหมายที่จะประสานประดยชน์ระหว่างกลุ่มอ านาจและกลุ่มผลประดยชน์ให้
ได้รับพึงพอใจในลักษณะที่เรียกว่า ได้ดีกว่าเสียหรือเจจบตัวน้อยที่สุดหรือรอให้เข้มแขจงกว่านี้แล้วค่อย
ลุกขึ้นมาสู้หรือต่อรองอีกรอบใหม่ ทั้งนี้ปลายทางหรือจุดหมายในการแก้ไขปัญหาเชิงสันติวิธีทั้ง ๓  
แนวทางนั้น หากกลุ่มอ านาจและกลุ่มผลประดยชน์ตัดสินใจเลือกใช้หรือด าเนินการ ส่วนใหญ่กจเพ่ือ
ด ารงสภาพความมีสามัคคีธรรมหรือความมีภราดรภาพให้คงไว้ในท้องถิ่นหรือฟักตัว หรือซ่อนตัว  
หรือกลืนเลือดไปชั่วขณะ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ภูเขาน้ าแขจง ทางการเมืองที่จะรอเวลาลุกขึ้นมาทวง
ความยิ่งใหญห่รือลุกขึ้นมาเพ่ือกุมสภาพความได้เปรียบในวันข้างหน้าหรือดอกาสข้างหน้า 



๖๙ 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะสร้างความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนได้  ทั้งนี้ทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องน าหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์
และบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นต้นว่า ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องพัฒนาและ
กอบกู้ความเป็นพ่ีเป็นน้องที่แสดงความรัก ความผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
ความร่วมแรงร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
จะต้องหลีกเลี่ยงการรังเกียจเดียดฉันท์ การแบ่งแยกแตกต่างและการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกิดขึ้น  
ความสงบสุขและความมีสันติสุขกจจะคืนกลับมาสู่องค์กรและท้องถิ่น การสร้างความสามัคคีและความ
ปรองดองสมานฉันท์นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องประพฤติ 
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา พูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความเมตตา คิดแต่เรื่องดีหรือเรื่องที่ มี
ประดยชน์ต่อกันด้วยความเมตตา หากมีลาภผลที่ได้มาด้วยความชอบธรรมกจขอให้กระจายและแบ่งปัน
ให้แก่กันและกันอย่างเท่าเทียมด้วยความเมตตา ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร  
ชุมชน และท้องถิ่นตั้งมั่นอยู่ในศีล อยู่ในธรรม มีความเหจนที่สอดคล้องต้องกันและเป็นความเหจนที่ชอบ
ประกอบด้วยธรรมความสันติสุขและภราดรภาพกจจะเกิดข้ึนจากการมีสามัคคีธรรมที่ดีต่อกันในที่สุด 
 สรุปหลักการสร้างความสมานฉันท์ประกอบด้วย ความหมายสมานฉันท์ หลักการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ซ่ึงการส่งเสริมความสมานฉันท์นั้น เป็นการสร้างความปรองดองในจิตใจ
ของเราก่อนเพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอกอีกทั้งต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและต้องมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการของการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์  มีการตกลงที่จะอยู่ร่วมกันให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วม  และเกิดการยอมรับร่วมกันในการบริหารงานขององค์กร  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ความเชื่อใจและการเสริมสร้างที่คนเห็นต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ 
 

 ๒.๔.๓  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์นั้น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔๓  แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑  แห่ง  เทศบาลนคร ๑  แห่ง เทศบาลเมือง ๒  แห่ง เทศบาลต าบล ๑๘ แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง ซึ่งในรอบ ๑๐ ปีผ่านมา จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความขัดแย้ง
ของนักการเมืองท้องถิ่นมากที่สุดพ้ืนที่หนึ่ ง ดดยเฉพาะสาเหตุปัญหาความขัดแย้งใน  ๕ ด้าน  
ประกอบด้วย ๑) ด้านข้อมูล ๒) ด้านผลประดยชน์ ๓) ด้านความสัมพันธ์ ๔) ด้านดครงสร้าง และ     
๕) ด้านความเชื่อหรือค่านิยม๖๑  ซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุด และเป็นเหตุสมควร
อย่างยิ่งที่จะมีการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์นั้นให้เกิดขึ้นซึ่งได้รับหนังสือแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนจากกระทรวงมหาดไทย ถึงสาเหตุความขัดแย้ง แตกแยก  
กล่าวคือ ๑) ความคิดความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกัน ๒) ไม่เชื่อถือศรัทธากระบวนการยุติธรรม  
๓) การปลุกปั่น ยุยง สร้างความเกลียดชังต่อกัน ๔) ตอกย้ า ขยายความขัดแย้งเกลียดชัง จนมี
แนวดน้มพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มเหจนต่าง  เป็นต้น 

                                         
๖๑อัครเดร  พรหมกัลป์ ,  “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม         

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”,  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์,       
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗). 



๗๐ 

  ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ด้วยการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่ทุกฝ่ายต้องมี ๑) การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและการยอมรับกัน ๒) การบริหารดดยใช้การบังคับใช้กฎหมายที่ เท่าเทียมกัน และ          
๓) การบริหารด้วยการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเหจนแก่ผลประดยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติ   
มีความสงบเรียบร้อยมีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนมีความผาสุกอย่างยั่งยืน๖๒ ดังนี้ 
 ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับ 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเหจน การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน
ทั้งทางด้านการแสดงความคิดเหจน การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจน
การประเมินผล ดดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการบริหารงานในองค์การ๖๓ 
 หลักการมีส่วนรวม  เป็นการเปิดดอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเหจนในการ
ตัดสินใจปัญหาส าคัญไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเหจน การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และ
การแสดงประชามติ ซ่ึงหลักการมีส่วนร่วมนั้นมีหลักการที่ควรพิจารณา กล่าวคือ 
  (๑) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นดยบาย แผนงานและงบประมาณ ดดยการเข้าร่วม    
ในมิติของข้อมูลข้อเทจจจริงในการบริหารงานขององค์กรที่ส าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วม        
ในระดับของการรับรู้ 
  (๒) การเข้าถึงการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจดดยการเข้ารว่มในมิติของการตกลงใจ    
ซ่ึงเปน็เนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการกระท าหรือการปฏิบัติการ 
  (๓) การเข้าถึงการก ากับควบคุมผลกระทบ มาตรฐาน เป้าหมาย และผลกระทบ  
ดดยการเข้าร่วมในมติของการคาดหวังผลซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการปกป้อง
คุม้ครองผลประดยชน์๖๔ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้ง
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ตามนดยบายและ 
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือให้ทุกจักหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักสามัคคี
กันนั้น ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเหจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
และมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน         

                                         
 ๖๒กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,  การจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ,                
ที่ มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๙,  ลงวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา). 

๖๓การบริหารแบบมีส่วนร่วม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org. [๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐].  
 ๖๔พิรัชย ศรีราม,  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองถิ่นด้วยหลักพุทธธรรม    
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”,  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์,       
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗). 



๗๑ 

ในท้องถิ่นให้มีความผาสุก สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือสร้างความปรองดองและความรักสามัคคีกันในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนดยบาย  และกระทรวง
มหาไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้   
 ๑)  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 
      (๑.๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือประสานงานหรือบูรณาการการท างานร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด  
อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น        
อย่างต่อเนื่อง ดดยมีลักษณะของกิจกรรมดังนี้ 
     (๑)  จัดอบรม ประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี    
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
     (๒)  จัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความปรองดองใน
ชุมชนเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้านอันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการมือในการแก่ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
     (๓)  จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคี ดดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   (๑.๒)  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ด าเนินการดครงการ ดดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) การใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อทุกประเภทจากทุกส านักและ
แหล่งข่าวไม่เอนเอียงหรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดหรือจากส านัก และแหล่งข่าวใดเป็นการ
เฉพาะ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเป็นกลาง ความสมบูรณ์และความถูกต้อง เมื่อได้ตรวจสอบความสมบูรณ์  
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารแล้ว หากจะน าไปเผยแพร่ จะต้องค านึงถึงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมตามนดยบายและแนวทางในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
 ๓) ให้จังหวัด อ าเภอ ติดตาม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ผลการด าเนินการให้จังหวัดทราบและให้จังหวัดรวบรวมรายงานผลการด าเนินการส่งให้กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น๖๕ 
 

                                         
๖๕กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,  การจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ,                 

ที่ มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๙,  ลงวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา). 



๗๒ 

 จังหวัดจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์     
เพ่ือการปฏิรูประดับท้องถิ่น เพ่ือประสานงานหรือบูรณาการการท างานร่วมกับศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูประดับจังหวัด อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดท าดครงการและ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องดดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑)  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ศปป.อบจ.) 
     (๑.๑)  ดครงสร้างของศูนย์ประกอบด้วย ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  
เป็นที่ปรึกษา ๒) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่ปรึกษา ๓) รองผู้อ านวยการรักษา
ความม่ันคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร) เป็นที่ปรึกษา ๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ผู้อ านวยการศูนย์ ๕) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรอง
ผู้อ านวยการศูนย์ ๖) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการ ๗) รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เป็นกรรมการ ๘) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯ แต่งตั้ง
ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ ๙) รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นกรรมการ ๑๐) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ๑๑) ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ   
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไป        
ในแนวทางเดียวกันกับนดยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ประกอบด้วย ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา ๒) ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา ๓) รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร) ที่ปรึกษา ๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อ านวยการศูนย์  
๕) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้อ านายการศูนย์ ๖) ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการ ๗) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
กรรมการ ๘) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯ แต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน กรรมการ ๙) รองปลัดและหัวหน้า        
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการ ๑๐) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ ๑๑) ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
มอบหมาย จ านวน ๑ คน ผู้ช่วยเลขานุการ   
 ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร การประชาสัมพันธ์ ความมั่นคงหรือจิตวิทยา ซ่ึงผู้บริหาร
ท้องถิ่นเหจนสมควรว่าจะเป็นประดยชน์ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์๖๖ 

                                         
 ๖๖ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,  การจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป
ระดับท้องถิ่น,  ที่  นว  ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๓๗๐  ลงวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา) 



๗๓ 

   (๒)  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปเทศบาล (ศปป.เทศบาล)    
องค์การบริหารส่วนต าบล  (ศปป.อบต.) 
    (๒.๑) ดครงสร้างของศูนย์ประกอบด้วย ๑) นายอ าเภอ เป็นที่ปรึกษา ๒) ผู้
ก ากับการสถานีต ารวจภูธร เป็นที่ปรึกษา ๓) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการศูนย์      
๔) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรองผู้อ านายการศูนย์ ๕) ประธานสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ  ๖) รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการ               
๗) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯ แต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ ๘) รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ   
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ๙) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ๑๐) พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกฯ มอบหมาย  จ านวน ๑ คน          
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไป        
ในแนวทางเดียวกันกับนดยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปเทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น ณ ส านักงานและที่ท าการ คณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์  
ประกอบด้วย ๑) นายอ าเภอ เป็นที่ปรึกษา ๒) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร ที่ปรึกษา ๓) นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการศูนย์   ๔) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
รองผู้อ านวยการศูนย์ ๕) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ ๖) รองประธาน      
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ ๗) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯ แต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน กรรมการ  
๘) รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ ๙) ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ ๑๐) พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกฯ  
มอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
 ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร การประชาสัมพันธ์ ความมั่นคงหรือจิตวิทยา ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นเหจนสมควรว่าจะเป็นประดยชน์ต่อการปฏิบัติงาน๖๗ 
 ๒)  การบริหารดดยใช้การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน   
   (๑)  การบริหารงานต้องมีการบังคับใช้กฎหมายหรืออ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
     (๑.๑) ประสานงานและสนับสนุน  ตลอดจนบูรณาการการด าเนินการตาม
นดยบาย  แผนงานและดครงการที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูประดับจังหวัด อ าเภอ 
ก าหนดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
     (๑.๒) ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานภายในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในจังหวัด 
     (๑.๓) จัดดครงการและกิจกรรมเพ่ือสร้างความรัก สามัคคี ความปรองดอง     
ดดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                                         
๖๗เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๒. 



๗๔ 

     (๑.๔) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานและ
ดครงการและแผนงานที่ก าหนด 
     (๑.๕) รายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดทราบ 
     (๑.๖) ตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการท างานได้ตามความเหมาะสม 
     (๑.๗) สนับสนุนการสรรหาอาสาสมัครช่วยท างานด้านประชาสัมพันธ์ตาม
แนวทางของอ าเภอและจังหวัด 
     (๑.๘) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับแจ้งจากอ าเภอและจังหวัด 
   (๒)  งบประมาณ 
     (๒.๑)  ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดดยหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกิจกรรมใหม่  กจให้พิจารณาดอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ 
     (๒.๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้จัดท าดครงการในลักษณะดังกล่าว
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กจสามารถน าดครงการดังกล่าวมาด าเนินการได้ทันที  ดดยไม่
จ าเป็นต้องจัดท าดครงการข้ึนมาใหม่แต่อย่างใด 
     (๒.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการดครงการลักษณะดังกล่าว ดดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     (๒.๔) ให้อ าเภอรวบรวมข้อมูลและรายงานให้จังหวัดทราบ 
   (๓)  แนวทางปฏิบัติ 
     (๓.๑) ให้นากยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ 
     (๓.๒) ให้จัดหาและก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ให้
ชัดเจน  พร้อมท าป้ายศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป ให้ติดตั้งในสถานที่ตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ 
     (๓.๓) ให้จัดประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปอย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง  เพ่ือก าหนด ทบทวน แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามการด าเนินงานตามดครงการ 
แผนงานที่ก าหนดดดยให้มีการบันทึกการประชุมให้ชัดเจน เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 
     (๓.๔) หามีความจ าเป็น ผู้อ านวยการศูนย์ปรองดองสามารถตั้งคณะท างาน 
เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
     (๓.๕) ให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกส านักและ
แหล่งข่าว ไม่เอนเอียงหรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดหรือจากส านักและแหล่งข่าวใดเป็นการ
เฉพาะ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความเป็นกลางความสมบูรณ์และความถูกต้อง เมื่อได้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารแล้ว หากจะน าไปเผยแพร่ จะต้องค านึงถึงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมตามนดยบายและแนวทางในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 



๗๕ 

 
     (๓.๖) ให้จัดท าแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  หากมีกิจกรรมใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องอยู่แล้ว ให้น ามาบรรจุในแผนปฏิบัติการของ
ศูนย์ด้วย  ดดยในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้แยกแยะหมวดหมู่ของดครงการและกิจกรรมให้ชัดเจน 
ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬา เพ่ือสร้างความสามัคคีและด้านการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์๖๘  เป็นต้น 
 ๓)  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเหจนแก่ประดยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีแนวทางการ     
มีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนดครงการ ดดยร่วมเป็นคระกรรมการดครงการ  ตามท่ีได้รับการ
ประสานจากจังหวัด อ าเภอ ต าบลหรือหมู่บ้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดดครงการกิจกรรมเพ่ือ
รณรงค์ สร้างกระแสและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
   (๒) ส่งเสริม สนับสนุนก าลังคน เจ้าหน้าที่ บุคลากรหรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จัดกลุ่ม
รวมเป็นหมู่คณะไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัด  ชุมชนหรือหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์ 
   (๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานดครงการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน        
ของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศาสนา เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม 
   (๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวศีล ๕ และสมัครเป็นอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาประจ า
หน่วยงาน 
   (๕) ในฐานะกระทรวงทบวงกรมขอความร่วมมือให้ก าชับส่วนราชการในสังกัดที่อยู่
ในส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่  
ดดยในส่วนภูมิภาคประสานงานติดต่อส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหรือวัดทุกแห่งเพ่ือสอบถาม
ข้อมูลรายละเอียดดครงการ 
   (๖) สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการของศีล ๕ ในกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานผ่านช่องทางของหน่วย เช่น การประชุมผู้บริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคการประชุมสัมมนา
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
   (๗) ร่วมสนับสนุนในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ดครงการ ดดยด าเนินการหรือ
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย พร้อมทั้งน าไปติดตั้งไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 
   (๘) ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ดครงการดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจ     
ของกระทรวง กรมและหน่วยงาน เช่น วารสาร รายการวิทยุ รายการทีวี๖๙ เป็นต้น 
 
                                         

๖๘ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,  การจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป
ระดับท้องถิ่น,  ที่  นว  ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๓๗๒,  ลงวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา) 

๖๙พระพรหมเสนาบดี  และคณะ,  คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดอง  
สมาฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”,  หมู่บ้านรักษาศีล ๕”,  (กรุงเทพมหานคร  :  มปป., ๒๕๕๘),       
หน้า ๒๑-๒๒. 



๗๖ 

 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ 
   (๑) การจัดนิทรรศการ 
   (๒) การเผยแพร ่
   (๓) การอบรม 
   (๔) การรณรงค์ 
 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (๑) การอบรม แนะน าและชี้แจงท าความเข้าใจให้เหจนความส าคัญในการศิลปะ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   (๒) การรณรงค์และเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 
   (๓) การประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มี ผลการอนุรักษ์ศิลปะ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนท าการยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏชัดกว้างขวาง 
   (๔) จัดการแสดงและเผยแพร่ศิลปะขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม      
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง๗๐ 
 สรุปการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการสร้าง
ความปรองดองและความรักสามัคคีกัน ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน ดดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น การบริหารงานต้องมีการบังคับใช้กฎหมายหรืออ านาจ
หน้าที่ที่เท่าเทียมกัน เพ่ือประสานงานหรือบูรณาการการท างานร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับจังหวัด อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเหจนแก่
ประดยชน์ส่วนรวม พิจารณาจัดท าดครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง   
ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุนดครงการ เพ่ือรณรงค์ ประชาสัม พันธ์ สร้างกระแส  
อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนก าลังคน เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จัดกลุ่มรวมเป็นหมู่
คณะไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัด ชุมชนหรือหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความปรองดองสมานฉันท์  
 กล่าวดดยสรุปการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วยความหมายของความสมานฉันท์ หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

                                         
๗๐เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๒๙, ๓๑. 



๗๗ 

๒.๕  หลักสาราณียธรรม  ๖   
 หลักสาราณียธรรม ๖ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน  
เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๗๑  พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าธรรมอันเป็นไปเพ่ือความระลึกถึงกัน ชื่อว่าสาราณียธรรม 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรมของภิกษุ ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๑) ภิกษุเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้า
และลับหลัง มีมารยาทอันดี ความประพฤติอันดี ด้วยเมตตาจิต ชื่อว่า เมตตากายกรรม 
 ๒) ภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง บอกสอนบทบัญญัติ บอกสอนกัมมัฏฐาน การแสดงธรรม การบอกพุทธพจน์คือ
พระไตรปิฎกแก่ภิกษุสามเณรด้วยเมตตาจิต ชื่อว่า เมตตาวจีกรรม 
 ๓) ภิกษุเข้าไปตั้ง มดนกรรมประกอบด้วยเมตตา เวลาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ กระท าการปฏิบัติ
สรีระกจดี กระท าวัตรที่ลานพระเจดีย์ เป็นต้นกจดี นั่งบนอาสนะอันสงัดแล้วคิดว่า ภิกษุทั้งหลายในวิหาร
นี้จงมีความสุข ไม่มีเวร ไม่มีทุกข์ ดังนี้ ชื่อว่า เมตตามดนกรรม 
 ๔) ภิกษุแบ่งปันลาภที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ แม้ข้าวเพียง ๒-๓ ทัพพี ที่ติดอยู่ก้นบาตร  
ดดยไม่ตระหนี่ลาภที่ได้มา ไม่เลือกให้ด้วยอคติ แก่เพ่ือนพรหมจรรย์ด้วยกัน ไม่เกจบลาภนั้นไว้บริดภค 
แต่ผู้เดียว เฉลี่ยแบ่งปันกับเพือ่นร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล ชื่อว่า แบ่งปันลาภ 
 ๕) ภิกษุถึงความเสมอกันด้วยศีล ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชน
ควรสรรเสริญ ตัณหาและทิฎฐิไม่แตะต้อง กับเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์  ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ  
ชื่อว่า เสมอกันด้วยศีล 
 ๖) ภิกษุถึงความเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิ อันเป็นทิฏฐิของพระอริยะที่จะชักน าผู้กระท า
ตามให้ถึงความสิ้นทุกข์ดดยชอบ กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ ชื่อว่า เสมอ
ด้วยทิฏฐิ  คือความเหจนชอบ 
 ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ เป็นธรรมเพ่ือความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพเป็นไป
เพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือไม่วาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ ประพฤติอยู่เถิดเธอจักมี
ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน อันจักเป็นประดยชน์และความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนาน 
 หลักสาราณียธรรมส าหรับคฤหัสถ์ ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๑) คฤหัสถ์เข้าตั้งเมตตากายกรรม เช่นการเดินทางไปเพ่ือไหว้พระเจดีย์ ไหว้ดพธิพฤกษ์  
เพ่ือนิมนต์พระสงฆ์ การเหจนภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปบิณฑบาตแล้ว ลุกขึ้นต้อนรับ รับบาตร ปูลาด
อาสนะ การตามส่งภิกษุ เป็นต้น นี้ชื่อว่า เมตตากายกรรม 
 ๒) คฤหัสถ์เข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรม เช่นการกล่าวชวนกันสมาทานศีล ไปฟังธรรมถวาย
ทาน ถวายสลากภัต ถวายผ้าจ าน าพรรษาและบอกให้ช่วยกันจัดแจงภัตตาหาร ปูลาดอาสนะตั้งน้ าดื่ม  
ต้อนรับพระสงฆ์ ล้างเท้าพระสงฆ์ เป็นชื่อว่า เมตตาวจีกรรม 

                                         
๗๑ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 



๗๘ 

 ๓) คฤหัสถ์เข้าไปตั้งเมตตามดนกรรม เช่นคิดว่า ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงอยู่เป็นสุข  
ไม่มีเวร ไม่มีทุกข์ ขอให้ญาติทั้งหลายจงอย่าวิบัติจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ เป็นต้น นี้ชื่อว่า เมตตามดนกรรม 
 ๔) คฤหัสถ์ ไม่เป็นผู้ตระหนี่ แบ่งปันลาภที่ได้มาดดยธรรม แก่เพ่ือนสหธรรมิก ผู้ร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยความเอื้ออาทร ความเมตตาในผู้อาวุดส ผู้ป่วยไข้ ผู้ขัดสนกว่า เป็นต้น 
 ๕) คฤหัสถ์ เป็นผู้มีศีลที่เสมอกัน ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ประพฤติตนอยู่
ในสิกขา ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ 
 ๖) คฤหัสถ์เป็นผู้มีทิฎฐิคือความเหจนที่เสมอกัน ในอันที่จะคิดและกระท าในแนวทางที่มุ่งสู่
ความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะคือพระนิพพาน 
 ธรรม ๗ ประการนี้ เป็นธรรมเพ่ือความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพกัน  
เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์ เพ่ือไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ตลอดกาล   
สาราณียธรรมนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในที่หลายแห่ง เพ่ือให้ทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ เกิด
ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข๗๒  บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ า  
เป็นไฉน บุคคลบางคนในดลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยค าหนักๆ แม้จะถูกว่าด้วยค าหยาบ แม้จะถูกว่าด้วยค า
ที่ไม่น่าพอใจกจยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่ รอยขีดที่น้ าย่อมขาดหายไปเรจว         
ไม่ปรากฏอยู่นานแม้ฉันใดบุคคลบางคนในดลกนี้กจฉันนั้นเหมือนกัน แม้จะถูกว่าด้วยค าหนักๆ แม้จะถูก
ว่าด้วยค าหยาบ แม้จะถูกว่าด้วยค าที่ไม่น่าพอใจกจยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวกันอยู่ ปรองดองกันอยู่
บุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ า๗๓  ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมส าหรับสร้างความสามัคคีและ
เอกภาพของหมู่ชนที่เรียกว่า สาราณียธรรมได้ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง     
ตามหลักข้อสุดท้ายที่ท่านถือว่าเป็นดุจยอดที่ยึดคุมหลักข้ออ่ืนๆ เข้าไว้ทั้งหมด กล่าวคือข้อว่าด้วยทิฎฐิ
สามัญญตา หลักสารณียธรรม มี ๖ ประการ คือ 
 ๑) เมตตากายกรรม แสดงออกทางกายด้วยเมตตา เช่น ช่วยเหลือกันและแสดงกิริยา
สุภาพเคารพนับถือกัน 
 ๒) เมตตาวจีกรรม แสดงออกทางวาจาด้วยเมตตา  เช่น  บอกแจ้งแนะน าตักเตือน       
ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพต่อกัน 
 ๓) เมตตามดนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา เช่น มองกันในแง่ดี คิดท าประดยชน์แก่กัน    
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 ๔) สาธารณดภคี แบ่งปันลาภอันชอบธรรม เฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมทั่วกัน 
 ๕) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตเสมอกับผู้อ่ืน ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่ 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความเหจนชอบร่วมกับเพื่อน ในทฤษฎีซึ่งน าไปสู่การก าจัดทุกข์๗๔ 

                                         
๗๒สุรีย์ มีผลกิจ, “คุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา”,  (กรุงเทพมหานคร :  

บริษัทคอมฟนร์ม,  ๒๕๕๐),  หน้า ๑๔๙-๑๕๐. 
๗๓อภิ.ปุ.(ไทย)  ๓๖/๑๑๕/๑๗๕. 
๗๔พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺดต),  พุทธธรรม,  (กรุงเทพมหานคร  :  สหธรรมิก,  ๒๕๕๒),  

หน้า  ๓๙๗. 



๗๙ 

 หลักสาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน , 
หลักการอยู่ร่วมกัน มี ๖ ประการ คือ 
 ๑) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ  
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเตจมใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง 
 ๒) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วย
บอกแจ้งสิ่งที่เป็นประดยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความ
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ๓) เมตตามดนกรรม ตั้งเมตตามดนกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประดยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
 ๔) สาธารณดภคี ได้ของสิ่งใดมากจแบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาดดยชอบธรรม แม้เป็น 
ของเลจกน้อย กจไม่หวงไว้ผู้เดียวน ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริดภคท่ัวกัน 
 ๕) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้า ลับหลัง  
คือมีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า ลับหลัง  
คือ มีความเหจนชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ ขจัดปัญหา  
 หลักธรรม 6 ประการนี้ มีคุณคือ เป็นสารณียะ ท าให้เป็นที่ระลึกถึงเป็นปิยกรณ์ ท าให้    
เป็นที่รัก เป็นครุกรณ์ ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ ความกลมกลืนเข้าหากัน        
เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความสามัคคีและเพ่ือเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๗๕   
 หลักสาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง มี ๖ อย่าง คือ  
 ๑) เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
คือ ช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนกันด้วยกายมีพยาบาลภิกษุไข้เป็นต้น ด้วยจิตเมตตา 
 ๒) เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
คือ ช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนกันด้วยวาจา เช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้น ด้วยจิตเมตตา 
 ๓) เข้าไปตั้งมดนกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
คือ คิดแต่สิ่งที่เป็นประดยชน์แก่เพ่ือนกัน 
 ๔) แบ่งปันลาภที่ตนได้มาแล้วดดยชอบธรรม ให้แก่เพ่ือนภิกษุสามเณร ไม่หวงไว้บริดภค
จ าเพาะผู้เดียว 
 ๕) รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอ่ืนๆไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น 
 ๖)  มีความเหจนร่วมกันกับภิกษุสามเณรอ่ืนๆ  ไม่วิวาทกับใครๆ เพราะมีความเหจนผิดกัน 
 ธรรม ๖ อย่างนี้ ท าผู้ประพฤติให้เป็นที่รักท่ีเคารพของผู้อื่น เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน
และกัน เป็นไปเพ่ือความไม่วิวาทกันและกัน เป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๗๖ 
                                         

๗๕พระพรหมคุณาภรณ์   (ป.อ. ปยุตฺ ดต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม ,  
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  ๒๕๔๖),  หน้า  ๒๗๓. 

๗๖สมเดจจพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวดรรส,  นวโกวาท,  (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๒),  หน้า  ๔๗-๔๘. 



๘๐ 

 หลักสาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน คือ เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการหรือร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครัว  
พึงปฏิบัติตามหลักอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 
 ๑) เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน
ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ ด้วยความเตจมใจ แสดงอาการ กิริยาสุภาพ
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ๒) เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประดยชน์ สั่งสอนหรือ
แนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าลับหลัง 
 ๓) เมตตามดนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประดยชน์
ต่อกัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
 ๔) สาธารณดภคี ได้มาแบ่งกันกินกันใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาดดยชอบธรรม แม้เป็น
ของเลจกน้อยกจแจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริดภคท่ัวกัน 
 ๕) สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเหจนเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเหจนกัน มีความ
เหจนชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๗๗  
 หลักสาราณียธรรม คือ ธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันและกัน ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึงกัน มี ๖ ประการ คือ 
 ๑) เมตตากายกรรม หมายถึง ตั้งกายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาต่อเพ่ือนร่วมงานร่วม
กิจการ ร่วมชุมชน คือ ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ ด้วยความเตจมใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือ
กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ๒) เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็น
ประดยชน์ สั่งสอนหรือแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ๓) เมตตามดนกรรม หมายถึง ตั้งมดนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี  
คิดท าสิ่งที่เป็นประดยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
 ๔) สาธารณดภคี หมายถึง แบ่งปันลาภผลที่ได้มาดดยชอบธรรม แม้เป็นของเลจกน้อย     กจ
แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริดภคท่ัวกัน 
 ๕) สีลสามัญญตา หมายถึง มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม  
ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารักเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเหจนชอบร่วมกันตกลงกันได้ใน
หลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น ก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา๗๘ 
                                         

๗๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺดต),  ธรรมนูญชีวิต,  พิมพ์คร้ังที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร  :   
บริษัทสหธรรมิกจ ากัด,  ๒๕๔๗),  หน้า ๒๓. 

๗๘ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์,  จริยธรรมกับมนุษย์,  (ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร,  
๒๕๕๔),  หน้า  ๒๒๐-๒๒๑. 



๘๑ 

 สรุปหลักสาราณียธรรม ๖ เป็นธรรมเพ่ือความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพ
เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพื่อไม่วาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จักมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน อันจักเป็นประดยชน์  ความสุข มี ๖ ประการ คือ เมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามดนกรรม สาธารณดภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตาเป็นต้น 
 

๒.๖  หลักอปริหานียธรรม ๗ 
 หลักอปริหานิยธรรม๗๙  ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคีของแคว้นวัชชี ๗ ประการสมัย
หนึ่ง ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู ่ ณ สารันททเจดีย์ ใกล้กรุงเวสาลี พวกเจ้าลิจฉวีแห่งแคว้น
วัชชี ได้พากันเข้าไปเฝ้า ถวายบังคมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือความ
สามัคคีของชาววัชชีความว่า 
 ๑) ตราบใดที่เจ้าวัชชี หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้  
แน่นอนเพียงนั้น จะไม่พึงประสบกับความเสื่อมเลย 
 ๒) เจ้าวัชชีเมื่อประชุม กจพร้อมเพรียงกันมาประชุม เมื่อเลิกประชุมกจพร้อมเพรียงกันเลิก  
และพร้อมเพียงกันช่วยกระท ากิจที่ควรท า ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนเพียงนั้น จะไม่พึง
ประสบกับความเสื่อมเลย 
 ๓) เจ้าวัชชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่น
อยู่ในธรรมของชาววัชชีครั้งดบราณ ตามที่ท่านบัญญัติไว้เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน
เพียงนั้น จะไม่พึงประสบกับความเสื่อมเลย 
 ๔) เจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านวัชชีผู้ใหญ่ทั้งหลายและยังส าคัญถ้อยค า
ของท่านวัชชีผู้ใหญ่ ว่าเป็นถ้อยค าอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนเพียง
นั้น จะไม่พึงประสบกับความเสื่อมเลย 
 ๕) ตราบใดที่เจ้าวัชชีรักษาปกป้อง กุลสตรีหญิงในสกุลของชาววัชชี มิให้ถูกขืนใจข่มเหง  
บังคับ ฉุดคร่าดดยพลการ ด้วยอ านาจของเหล่าเจ้าวัชชี ตราบนั้นชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน  
จะไม่พึงประสบกับความเสื่อมเลย 
 ๖) เจ้าวัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายในและ
ภายนอกและไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยท า แก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใด ชาววัชชี
พึงหวังความเจริญได้แน่นอนเพียงนั้น จะไม่พึงประสบกับความเสื่อมเลย 
 ๗) เจ้าวัชชียังถวายอารักขา ความคุ้มครองป้องกันดดยชอบธรรม ในพระอรหันต์ทั้งหลาย
เป็นอย่างดี ด้วยหวังว่าไฉนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นเราและที่มาแล้วพึงอยู่
เป็นสุขเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนเพียงนั้น จะไม่พึงประสบกับความเสื่อมเลย 
 ดูก่อนลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการ นี้ยังตั้งอยู่ในชาววัชชีเพียงใดและ    
ชาววัชชียังประพฤติอปริหานิยธรรม ๗ ประการ นี้ อยู่อย่างสม่ าเสมอเพียงใด ชาววัชชีจักมีแต่ความ
เจริญ แคว้นวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนเพียงนั้น ไม่พึงประสบกับความเสื่อมเลย อรรถกถา  
ขยายความไว้ว่า   

                                         
 ๗๙อฺง สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒. 



๘๒ 

 เมื่อเจ้าวัชชีมีการประชุมกันเนืองๆ ย่อมได้รับทราบข่าวสาส์น ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน  
ภายในเขตแดนวัชชีว่า ที่ใดเกิดความวุ่นวาย ที่ใดมีพวกดจรซ่องสุมกันอยู่  เป็นต้นเพ่ือจะได้จัดเตรียม
กองก าลังไปป้องกันปราบปราม เมื่อพวกดจรคิดว่าเจ้าชาววัชชีทั้งหลายไม่ประมาทเหล่าดจรกจไม่อาจ
เข้าท าการปล้นสดมภ์ได้ เป็นเหตุให้เกิดความสุขสงบในบ้านเมือง 
 เมื่อเจ้าไม่พร้อมเพรียงกันมาประชุม คือได้ยินเสียงกลองเรียกประชุมกจท าการบ่ายเบี่ยงว่า
ก าลังบริดภคอาหารบ้าง ก าลังมีธุรกิจบ้าง ไม่ไปสู่ที่ประชุมกันด้วยความพร้อมเพรียงกจจักไม่ทราบ
กิจกรรมที่เขาปรึกษาหารือกันดดยละเอียด ท าให้เกิดความแตกแยกในความคิดความเหจนและถึงแม้ว่า
เจ้าวัชชีจะพร้อมเพรียงกันมาประชุม แต่ไม่พร้อมเพรียงกันเลิก เพราะบางคนมีกิจธุระเลิกประชุม    
ไปก่อน กจจะยังมีความสงสันว่า ที่ประชุมยังมีสิ่งใดวินิจฉัยกันอีก 
 เมื่อเจ้าวัชชีสั่งให้เกจบภาษีหรือสินไหมปรับที่ไม่เคยกระท ามาในกาลก่อน  ย่อมชื่อว่า
บัญญัติข้อที่ยังไม่ได้บัญญัติ ชาววัชชีกจจักคิดว่าเราถูกเบียดเบียน พากันอพยพไปอยู่ปลายแดนหรือ  
เป็นดจรปล้นชาวชนบทบ้าง ก่อให้เกิดการระส่ าระสายในบ้านเมืองบ้าง 
 เมื่อเจ้าวัชชีถอนข้อบัญญัติที่บัญญัติไว้แล้ว ในกาลก่อน ไม่มีการเกจบภาษีอากรตาม
ประเพณี เรือนคลังย่อมเสื่อมลง ล าดับนั้น ชนทั้งหลายมีพลม้า พลช้าง กองทหารและข้าราชบริพาร  
เมื่อไม่ได้รับค่าจ้างที่เคยได้เป็นระจ า กจย่อมเสื่อมถอยเรียวแรงและก าลัง เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต  
และเมื่อเจ้าวัชชีทั้งหลาย ไม่ยึดธรรมของชาววัชชีที่เคยปฏิบัติมา ชาววัชชีกจจะพากันดกรธว่า เจ้าวัชชี
ตัดสินบุตรบิดาของเรา ผู้ไม่เป็นดจร ให้กลายเป็นดจร กจจะพากันท าลายทรัพย์ พากันอพยพไปอยู่
ชายแดน ตั้งตนเป็นดจรบ้าง ร่วมเป็นพรรคพวกของดจรบ้าง จักพากันปล้น พากันก่อการร้ายในชนบท
ชาววัชชีกจจักมีแต่ความเสื่อม ความเดือดร้อน วุ่นวาย 
 แต่เมื่อเจ้าวัชชีเรียกเกจบส่วยสาอากรตามประเพณีดบราณ เรือนคลังกจย่อมเพ่ิมพูน เมื่อนั้น
พลม้า พลช้าง กองทหาร และข้าราชบริพาร กจจักได้รับค่าจ้างตามที่เคยได้เป็นประจ า กจย่อมสมบูรณ์
บริบูรณ์ด้วยเรียวแรงและก าลัง อดทนต่อการรบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการบ้านเมือง ท าความเจริญ
ให้แก่แคว้นวัชชีหรือเมื่อเข้าวัชชียึดวัชชีธรรมที่เคยปฏิบัติมา พวกชาววัชชีกจไม่เพ่งดทษต่อเจ้าวัชชี
ทั้งหลายที่ทรงกระท าตามประเพณีดบราณ กจจะพากันไม่ประมาทกระท าการงานทั้งหลายด้วยภักดี  
แคว้นวัชชีจึงมีแต่ความเจริญ  ไม่มีความเสื่อมด้วยประการนี้ 
 เมื่อเจ้าวัชชีทั้งหลาย ท าการสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านวัชชีผู้ใหญ่ทั้งหลายและยัง
ส าคัญถ้อยค าของท่านวัชชีผู้ใหญ่ว่า เป็นถ้อยค าอันตนพึงเชื่อฟัง เจ้าวัชชีผู้ใหญ่กจจักให้ดอวาทอบรม  
สั่งสอนประเพณีดบราณว่า กิจนี้ควรท า กิจนี้ ไม่ควรท า แม้เมื่อถึงคราวสงคราม กจจะแนะน าอุบายวิธี 
ในการท าสงคราม ให้รู้จักทางหนีทีไล่  ที่ท่านเคยมีความรู้หรือประสบการณ์ เจ้าวัชชีทั้งหลาย         
เมื่อปฏิบัติตามดอวาทของผู้ใหญ่ ย่อมบริหารราชการและด ารงสืบสานประเพณีดบราณไว้ได้ แคว้นวัชชี
จึงมีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อม 
 เมื่อเจ้าวัชชีทั้งหลายข่มขืน ฉุดคร่า บังคับหญิงในสกุล มนุษย์ทั้งหลายในแว่นแคว้นวัชชี   
กจจะดกรธแค้นว่า บุตรและพ่ีน้องในเรือน รวมทั้งธิดาที่เราเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ กจมาถูกเหล่าเจ้าวัชชี
ฉุดคร่าไปดดยพลการจากสกุลของเรา ชาววัชชีกจจักพากันอพยพออกไปอยู่ชายแดน  เป็นดจรบ้าง    
เป็นพรรคพวกของดจรบ้าง ปล้นชาวชนบทให้เดือดร้อน แต่เมื่อเจ้าวัชชีทั้งหลายไม่กระท าการเช่นนั้น
พวกชนทั้งหลายในแว่นแคว้นกจจักวางใจ ตั้งหน้าท ามาหากิน ย่อมท าคลังหลวงให้เพ่ิมพูน แคว้นวัชชี



๘๓ 

จึงมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม เมื่อเจ้าวัชชีเลิกท าการพลีกรรม อย่างที่ดบราณกระท ามา  
เทวดาทั้งหลายกจจะไม่ท าการอารักขา ย่อมท าให้เจจบไข้ได้ป่วย ท าให้เกิดความทุกข์ เมื่อเกิดสงคราม  
กจไม่เป็นพรรคพวกด้วย แต่เมื่อเจ้าวัชชีไม่เลิกกระท าพลีกรรม เทวดาทั้งหลายกจกระท าการอารักขา  
ท าสุขที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึน แคว้นวัชชีจักมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม 
 เมื่อเจ้าวัชชีไม่ปรารถนาการมาของพระอรหันต์ ย่อมถือว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีความ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย แม้เมื่อบรรพชิตมาถึงแล้ว ไม่กระท าการต้อนรับ ไม่ยอมพบ ไม่ยอม
ปฏิสันถาร ไม่ถามปัญหา ไม่ฟังธรรม ไม่ถวายทาน ไม่ฟังการอนุดมทนา ไม่จัดแจงที่พักอาศัยให้     
เมื่อเป็นเช่นนั้น กิตติศัพท์ไม่ดีงามของเหล่าเจ้าวัชชี ย่อมขจรไปว่า เจ้าวัชชีชื่อดน้น เป็นผู้ไม่มีศรัทธา  
ไม่มีความเลื่อมใส เมื่อบรรพชิตมาถึง กจไม่ออกไปต้อนรับ ไม่ท าการปฏิสันถาร ไม่ฟังธรรม ไม่ถวาย
ทานไม่จัดแจงที่พักอาศัยให้ บรรพชิตทั้งหลายเมื่อได้ยินดังนั้น  แม้จะไปทางประตูเมือง กจจะไม่เข้า  
ในเมืองเมื่อเป็นเช่นนั้น พระอรหันต์ที่ยังไม่มากจจะไม่มา ที่มาแล้วเมื่ออยู่ไม่ผาสุก  ด้วยการไม่น าพา    
ของเหล่าเจ้าวัชชี กจจะพากันหลีกไปสู่เมืองอ่ืน เพราะเป็นสถานที่ไม่น่าอยู่ส าหรับบรรพชิต 
 เมื่อนั้นแคว้นวัชชีกจจักไม่มีความเจริญ มีแต่ความเสื่อมอย่างเดียว  แต่นั้นการอารักขา   
ของเทวดากจไม่มี พวกอมนุษย์ย่อมได้ดอกาส อมนุษย์จะหนาแน่น ย่อมท าภัยต่างๆ ที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น บุญในการเหจนผู้มีศีลและการถามปัญหากจจะไม่มาถึง ดดยตรงกันข้ามเมื่อเจ้าวัชชีให้การ
ต้อนรับปฏิสันถาร แคว้นวัชชีกจจักมีแต่กุศลและและความเจริญอย่างเดียวดังนี้ 
 อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ เจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชีได้น ามาประพฤติปฏิบัติตามที่
พระพุทธองค์ทรงแนะน าทุกประการ จนได้ชื่อว่า เจ้าลิจฉวีปกครองรัฐดดยระบบสามัคคีธรรม ในเวลา
ต่อมา สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์  พระเจ้าอชาตศัตรู  
พระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธ ทรงพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ ายีแคว้นวัชชีให้พินาศด้วย
ความแค้น เพราะเหตุว่าที่ริมฝั่งแม่น้ าคงคา ต าบลหนึ่งในหมู่บ้านชื่อปัฏนคาม เป็นดินแดนของพระเจ้า
อชาตศัตรู ๘ ดยชน์ เป็นของพวกเจ้าลิจฉวี ๘ ดยชน์ ในหมู่บ้านนี้มีคันธชาติที่มีค่ามาไหลลงมาจาก  
เชิงเขา เมื่อเวลาที่พระเจ้าอชาตศัตรูทรงสดับว่า มีคันธชาติไหลลงมาสู่บ้าน ปัฏนคาม กจทรงเตรียมว่า
เราจะไปเอาวันนี้ พรุ่งนี้ แต่พวกเจ้าลิจฉวีพร้อมเพรียงร่าเริงมาเกจบไปเสียก่อนทุกครั้ง เมื่อพระเจ้า
อชาตศัตรูเสดจจมาทีหลัง ทรงทราบเรื่องกจทรงพระพิดรธแล้วเสดจจกลับไป 
 แม้ในปีต่อไป กจเป็นเช่นเดียวกันอีก พระเจ้าอชาตศัตรูทรงกริ้วอย่างมาก ทรงพระด าริว่า
การรบพวกเจ้าลิจวีเป็นเรื่องหนัก จะประหัตประหารกันเพียงครั้งเดียว คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะ
เพราะชาววัชชีมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน จ าต้องปรึกษากับบัณฑิต คงจะท าการไม่ผิดพลาด     
จึงส่งวัสการพราหมณ์ ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ขณะนั้น พระอานนท์ก าลังถวายงานพัดอยู่เบื้อง
พระปฤษฎางค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับค าของวัสการพราหมณ์แล้ว มิได้ทรงตอบ แต่ตรัสถาม
พระอานนท์ว่า ชาววัชชียังพร้อมเพรียงกันดีอยู่หรือพระอานนท์ทูลตอบว่า ชาววัชชียังพร้อมเพรียงกัน
ดีอยู่  พระเจ้าข้า 
 อนึ่ง การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอานนท์ดังนี้ เพราะทรงทราบว่า ถ้าไม่กล่าว
พระเจ้าอชาตศัตรูกจจักเสดจจไปจังเจ้าวัชชีไว้หมด แต่ถ้ากล่าวดังนี้ พระเจ้าอชาตศัตรูจักต้องใช้เวลาถึง  
๓ ปี ท าลายพวกเจ้าลิจฉวีผู้สามัคคีกันจึงจักส าเรจจ ทั้งนี้เพ่ืออนุเคราะห์พวกเจ้าวัชชี เพราะช่วงเวลา  
๓ ปี พวกเจ้าลิจฉวีกจยังมีดอกาสได้กระท าบุญอันเป็นที่พ่ึงให้แก่ตนได้ ทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณายิ่ง     



๘๔ 

วัสการพราหมณ์ได้นัยแห่งพระพุทธด ารัสแล้ว กลับไปเฝ้าพระเจ้าอชาตศัตรู ในเวลาต่อมาพระราชา
ออกอุบาย ส่งวัสการพราหมณ์เข้าไปท าการยุแหย่ให้ชาววัชชีแตกความสามัคคี ดดยท าเสมือนหนึ่งว่า  
วัสการพราหมณ์มีความเหจนขัดแย้งกับการกระท าของชาวมคธ เพราะเป็นฝักฝ่ายชาววัชชีจึงถูกดกนหัว  
เนรเทศออกไปจากพระนคร วัสการพราหมณ์ได้เข้าไปสู่แคว้นวัชชี เมื่อถูกชาววัชชีถามว่าท่านท าผิดสิ่ง
ใดจึงถูกเนรเทศกจบอกว่าถูกกล่าวหาว่า เป็นฝักฝ่ายเข้าข้างชาววัชชี พวกเจ้าลิจฉวีหลงเชื่อ แต่งตั้ง
ให้วัสการพราหมณ์ไว้ในต าแหน่งอ ามาตย์วินิจฉัย ตามต าแหน่งที่วัสการพราหมณม์ีอยู่ในแคว้นมคธ 
 วัสการพราหมณ์ได้ท าหน้าที่วินิจฉัยความถูกต้องเป็นอย่างดี จนท าให้เหล่าเจ้าลิจฉวี   
ตายใจ พวกราชกุมารชาววัชชี ต่างพากันเข้าไปศึกษา ด้วยเหจนว่าพราหมณ์นี้ทรงคุณ  มีความรู้     
ครั้นได้ดอกาส วัสการพราหมณ์จึงยุแหย่พวกราชกุมาร ดดยเอาความจากราชกุมารนี้ ไปบอกราชกุมาร
ข้างดน้นเอาความข้างดน้น มาบอกข้างนี้ด้วยความที่ไม่ตรงกัน ท าให้ราชกุมารแตกความสามัคคี     
ต่างไม่ไว้ใจกันและกัน เมื่อราชกุมารลิจฉวีแตกออกเป็นสองฝ่าย ชาววัชชีไม่มีความสามัคคีปรองดอง
กันกจไม่ประพฤติอปริหานิยธรรมที่เคยประพฤติ วัสการพราหมณ์จึงส่งข่าวไปให้พระเจ้าอชาตศัตรู  
ทรงทราบว่า พระเจ้าอชาตศัตรูจึงยกทัพไป ชาววัชชีต่างกจเกี่ยงกันออกต่อสู้ เพราะความไม่สามัคคีใน
ที่สุด ฝ่ายมคธกจเอาชนะชาววัชชีได้ ด้วยเพทุบายของวัสการพราะหมณ์ ดดยใช้เวลา ๓ ปี จึงท าลาย
ชาววัชชีให้พินาศย่อยยับทั้งหมด ด้วยประการนี้๘๐ 
 หลักอปริหานียธรรมของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง คือ 
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า   
ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม)  ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้      
(ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้    
 ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เหจนถ้อยค าของท่าน
ว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
 ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีดดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ  
 ๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ  ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ      
ของวัชชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 
 ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้
กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นดดยผาสุก 

                                         
๘๐สุรีย์ มีผลกิจ, “คุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา”, (กรุงเทพมหานคร :  

บริษัทคอมฟนร์ม,  ๒๕๕๐),  หน้า ๑๕๑-๑๕๕. 



๘๕ 

 หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย
ผู้ปกครองรัฐดดยระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้    
จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี๘๑ 
 หลักอปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญถ่ายเดียว ไม่มีเสื่อมเลย หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์และพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันออกท างาน พร้อมเพรียงกันท ากิจ๘๒  
ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ชื่อว่า อปริหานิยธรรม มี ๗ ประการ  ดังนี้ 
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ๒) เมื่อประชุมกจพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุม กจพร้อมเพรียงกันเลิก และพร้อม
เพรียงกันช่วยท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า 
 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว  
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้ 
 ๔) ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุ เชื่อฟังถ้อยค าของท่าน 
 ๕) ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 ๖) ยินดีในเสนาสนะป่า 
 ๗) ตั้งใจอยู่ว่าเพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้ว ขอให้
อยู่เป็นสุข หลักอปริหานิยธรรม ๗ ตั้งอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลย มีแต่ความเจริญฝ่าเดียว๘๓ 
 หลังอปริหานิยธรรม คือ หลักธรรมที่ไม่เป็นเพ่ือความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญดดยส่วน
เดียวเป็นหลักธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับความเจริญอย่างเดียว ซึ่งเป็นธรรมส าหรับนักปกครอง หรือ
ผู้บริหารบ้านเมือง มี ๗ ประการ ดังนี้ 
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การท างานต้องมีผู้ร่วมงานมากมายฝ่ายหลายงาน ควรมีการ
ท างานด้วยการปรึกษาหารือกัน ในปัญหาของการท างานหรือการงานที่เป็นประดยชน์และอาจต้องท า
ต่อไปหรืออาจปรับงานปรับคนให้เหมาะสมกัน จึงควรที่จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกัน เพ่ือจะ
ได้แก้ปัญหาได้ทันหรือเป็นการช่วยเหลือให้ทันตามต้องการ  อาจเป็นการปรับหรือสานต่องาน          
ที่ก่อให้เกิดประดยชน์ จึงควรมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ไม่ควรละเว้นไว้นานเกิดควรเพราะการ
ประชุมจะท าให้รู้คน รู้งาน รู้ปัญหา รู้ผลที่เกิดจากงาน จึงควรมีการประชุมปรึกษากันอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม การท างานเป็นหมู่คณะความ
พร้อมเพรียงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะหากขาดคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆ คนจะท าให้การประชุมไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร เมื่อประชุมกจต้องพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมกจพร้อมเพรียงกันเลิกมิใช่ประชุมยัง
ไม่แล้วเสรจจกจลุกออกท่ีละคนสองคนจะท าให้บรรยากาศในการประชุมเสียไป 

                                         
๘๑พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ . ปยุตฺ ดต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  ๒๕๔๖),  หน้า  ๒๘๙. 
๘๒พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺ ดต),  พุทธธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  ๒๕๕๒),     

หน้า  ๘๘๕, ๔๔๗. 
๘๓สมเดจจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวดรรส,  นวโกวาท,  (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๒),  หน้า  ๕๑. 



๘๖ 

 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ ไม่ได้บัญญัติ  ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ในระบบการบริหาร  
ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญมาก จึงไม่ควรเพ่ิมเติมหรือยกเลิกระเบียบต่างๆ  
ดดยพละการ หาเหจนว่าระเบียบบางอย่างล้าสมัยหรือใช้ได้ไม่ทันต่อภาวการณ์ใหม่ๆ ทีเกิดขึ้นกจควร
ร่วมกันประชุมแก้ไข หาแนวทางใหม่เพ่ือให้ระเบียบนั้นๆ ใช้ได้ครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
 ๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  นักปกครองควรที่จะต้องเชื่อฟังถ้อยค า   
ของท่านเหล่านั้น ในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะจะต้องเชื่อฟังผู้ที่เป็นหัวหน้า เพราะคนที่เป็น
หัวหน้านั้นย่อมเป็นผู้ที่ประสบการณ์ในการท างานมายาวนาน หากมีความคิดเหจนขัดแย้งกจควรใช้
เหตุผลในการแสดงความคิดเหจน อย่าใช้อารมณ์และอย่ายึดมั่นในความคิดเหจนของตนมากเกินไป 
เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน 
 ๕) คุ้มครอง ป้องกันกุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ไม่ให้ถูกข่มเหง ฉุดคร าขืนใจ หมายความ
ว่าจะต้องให้เกียรติและคอยให้ความคุ้มครองสอดส่องดูแลประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิง
มิให้เขาเหล่านั้นต้องถูกกดขี่ ข่มเหงและได้รับความไม่เป็นธรรมจากบุคคลอื่น 
 ๖) เคารพบูชา สักการะนับถือปูชานียสถานส าคัญ ผู้บริหารที่ดีต้องให้ความใส่ใจต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ ตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เคารพบูชาของชาติ  
ซึ่งมีตามประเพณ ีเป็นการกระตุ้นให้เกิดความทรงจ าเกี่ยวกับคุณงามความดีเป็นแบบแกอ่นุชนรุ่นหลัง 
 ๗) ให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครอง อันชอบธรรมแก่บรรพชิต ผู้บริหารจะต้องให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนให้พระสงฆ์หรือบุคคลผู้ทรงศีล ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างทางศีลธรรมและจริยธรรม
ให้ท่านสามารถเผยแผ่ธรรมและจริยธรรมได้ด้วยความราบรื่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป เป็นคนดี        
มีศีลธรรม ซึ่งจะมีผลท าให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยดี เพราะมีประชาชนที่มีคุณภาพ๘๔ 
 สรุปหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญถ่ายเดียว ไม่มี
เสื่อมเลย หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์และพร้อมเพรียงกันประชุม  พร้อมเพรียงกันออกท างาน            
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ในระบบการบริหาร ระเบียบแบบแผนและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ มีการสักการะ เคารพ นับถือผู้ที่เป็นใหญ่ ควรที่จะต้องเชื่อฟังถ้อยค าของท่านเหล่านั้น  
ในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะจะต้องเชื่อฟังผู้ที่เป็นหัวหน้า อีกท้ังผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องให้ความใส่
ใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ และผู้บริหารจะต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน     
ให้พระสงฆ์หรือบุคคลผู้ทรงศีลบ ารุงคุ้มครอง อันชอบธรรมแก่บรรพชิตให้ท่านสามารถเผยแผ่ธรรม  
และจริยธรรม เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป เป็นคนดีมีศีลธรรมมีความสามัคคีปรองดองกัน ซึ่งจะมีผลท าให้
การบริหารประเทศเป็นไปด้วยดี 
 
 
 
 

                                         
๘๔ ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์,  จริยธรรมกับมนุษย์,  (ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร,  

๒๕๕๔),  หน้า  ๒๓๑-๒๓๒. 
  



๘๗ 

๒.๗  บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๗.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๒๑๘ ลงวันที่  ๒๙  
กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการบริหาราชการแผ่นดิน ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลดดยมีอ านาจหน้าที่ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปการ การ
ป้องกันดรค การบ าบัดดรค การจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล เป็นต้น 
 นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังอาจท ากิจการซึ่งอยู่นอกเขตเมื่อกิจการนั้น
จ าเป็นจะต้องท า และเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขต  
ของตน ดดยได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง ดดยได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย  ในปี  
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้ผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ ก ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๔๐ ดดย
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เป็นต้นมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายที่
กล่าวถึงระเบียบวิธีบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แทนที่ระเบียบวิธีบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เป็น
เพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพ้ืนที่ในเขตจังหวัดเฉพาะในส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
และสุขาภิบาล แต่เมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เกิดขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ เพ่ือลด
ปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ แต่ปรับให้มามุ่งสร้างความสอดคล้อง สนับสนุนและเกื้อหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในลักษณะเป็นหน่วยงานที่จะ
เป็นตัวเชื่อมหรือประสานแผนในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความเหมาะสมและครอบคลุมมากข้ึน 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นนิติบุคคลที่ดูแลพ้ืนที่ครอบคุลมทั้ง
จังหวัดนครสวรรค์ที่มีเนื้อที่ ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิดลเมตร หรือประมาณ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่ดดยมี
ประชากร ๑,๐๗๓,๑๔๒ คน๘๕ ดูแลครอบคลุมทั้ง ๑๕ อ าเภอ ๑๒๘ ต าบล ๑,๔๓๗ หมู่บ้าน และ   
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดที่ท าหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนากับ        
๑ เทศบาลนคร ๒ เทศบาลเมือง ๑๘ เทศบาลต าบล และอีก ๑๒๑ องค์การบริหารส่วนต าบล รวม 
๑๔๓ แห่ง เพ่ือผนวกเข้ากับแผนพัฒนาของราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลาง ด้านดครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนของฝ่ายบริหารมีนายมานพ ศรีผึ้ง เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คนปัจจุบัน มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ คน ประกอบด้วย 
นายมานพ บุญผสม, นายองอาจ มาเม่น และนายวุฒิชัย ปอตระกูล ดดยมี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์, 
นายอภิชัย ชลานันต์, นายเดชา สนิทแสง, นายเชิดพันธุ์ มาศรี เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์และมีนายเกษม ปานอุดมลักษณ์ เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน

                                         
๘๕ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖. 



๘๘ 

จังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติปัจจุบันมี นางจิตรา หมีทอง ด ารงต าแหน่งประธาน        
สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มี นายภราดร อุดมการเกษตร เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คนที่ ๑ นายสมเดช ตั้งจิตต์ถาวรกุล เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คนที่ ๒ และมีนางสาวชุติมา เสรีรัฐ เป็นเลขาธิการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จาก  ๓๖ เขต ใน ๑๕ อ าเภอ
นั้นแบ่งได้ดังนี้ 

 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เขต ๑. นายกวี อัศวรัตน์ 
เขต ๒ นายสมเดช ตั้งจิตต์ถาวรกุล 
เขต ๓ นายนพดล สันติภาพจันทรา 
เขต ๔ นายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ 
เขต ๕ นายณรงค์ พนมวัน 
เขต ๖ ด.ต.ธงชัย วจีสัจจะ 
เขต ๗ นายสุรจิต บัวทองศรี  
เขต ๘ นายสมชาย ยุกติรัตน์  

๒. อ าเภอดกรกพระ    นายนัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา 

๓. อ าเภอชุมแสง        เขต ๑ ร.ต.ต.จ าริญวรทอง  
เขต ๒ นายสมบูรณ์ สุวรรณดสภณศิริ 

๔. อ าเภอหนองบัว                เขต ๑ นายวรศักดิ์ นิ่มดิษฐ์  
เขต ๒ นายขาว พัดศร ี

๕. อ าเภอบรรพตพิสัย          เขต ๑ นายชวน กรณีย์ 
เขต ๒ นางอังสุมาลย์ เชี่ยวชาญเวช 
เขต ๓ นายวินัย ดวงสุทธา 

๖. อ าเภอเก้าเลี้ยว      นายสุชาติ เรืองชัยเสรีพงศ์ 

๗. อ าเภอตาคลี         เขต ๑ นายวิดรจน์ กลิ่นดตนด 
เจต ๒ นายเผชิญ พวงสมบัติ 
เขต ๓ นายกิติรัตน์ ภัทรปรีชาสกุล  
เขต ๔ นายช านาญ เหลืองบ ารุงรักษ์    

๘. อ าเภอท่าตะดก     เขต ๑ นางจิตรา หมีทอง  
เขต ๒ นายธีรพันธ์ ศรีคชไกร 

๙. อ าเภอไพศาลี       เขต ๑ นายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ า 
เขต ๒ นายภราดร อุดมการเกษตร 
เขต ๓ นายนิยมศักดิ์ ภักดีจันทร์ 



๘๙ 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. อ าเภอพยุหะคีรี   เขต ๑ นางธนิดา ศกุนรักษ์  
เขต ๒ นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย   

๑๑. อ าเภอลาดยาว   เขต ๑ นายประมวญ สมัครธัญญกร 
เขต ๒ นางสาวชุติมา เสรีรัฐ  
เขต ๓ นายอรรถพร แรงกสิกร  

๑๒. อ าเภอตากฟ้า    นายยงยุทธ สังข์สุด 

๑๓. อ าเภอแม่วงก์             เขต ๑ นายสมศักดิ์ แจ่มฟ้า  
เขต ๒ นายธนยศ ปริบุญณะ 

๑๔. อ าเภอชุมตาบง   นายเกรียงรบ หนูค า 
๑๕. อ าเภอแม่เปิน นายชวฤทธิ์ วิบูลย์รัตน์ 

 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงรายนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในส่วนงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ปัจจุบันมี นายไกรสิน ศิลปาจารย์ 

ด ารงต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดดยมีส่วนงานประกอบด้วย ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองคลัง กองแผนและงบประมาณ กองกิจการสภา กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองกิจการพาณิชย์ กองพัสดุและทรัพย์สิน และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส าหรับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันมีรายได้จากภาษีอากร 
จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบจดเตลจด รายได้จากทุน รายได้
จากที่รัฐบาลจัดเกจบแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ยังไม่นับรวมเงินกู้เฉพาะกิจฉุกเฉินอ่ืนๆ รวมแล้วในปีหนึ่งๆ จะมีงบประมาณ
เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ  ๖๐๐ - ๗๐๐  ล้านบาท 

 

 ๒.๗.๒. เทศบาล 
เทศบาลถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยที่เก่าแก่ที่สุด  มีร่องรอยเกิดขึ้นตั้งแต่

สมัยรัชกาลที่ ๕ จากนั้นได้มีพัฒนาการมาตามล าดับ ดดยรูปธรรมนั้นพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ. ๒๔๙๖ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกิดผล  แต่การจัดตั้งเทศบาลนั้นมิได้ท าหรือจัดตั้งขึ้นทั่วทั้ง
ราชอาณาจักร เพียงแต่ในเวลานั้นได้จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนี้ขึ้นเป็นแห่ง ๆ     
ตามความเหจนของรัฐบาลในยุคนั้น ๆ ที่เหจนสมควรยกฐานะท้องถิ่นนั้นขึ้นเป็นเทศบาลเป็นราย ๆ ไป  
ดดยระบุชื่อและเขตของเทศบาลนั้นไว้ 

๑) ประเภทของเทศบาล 
การจัดตั้งเทศบาลกจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเทศบาลแต่ละประเภทตามที่บัญญัติไว้ 

ดดยใช้เกณฑ์ประชากร๘๖  เป็นตัวชี้วัด ดังนี้ 
                                         

๘๖ประยูร กาญจนดุล, ปาฐกถา: การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔),  หน้า ๒๗–๒๘. 



๙๐ 

 (๑) เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล ดดยระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย ส าหรับเทศบาลต าบลนั้นมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้
ดดยเฉพาะเกี่ยวกับจ านวนราษฎรและรายได้ของท้องถิ่นไว้เหมือนกับเทศบาลประเภทอ่ืน  แต่ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของรัฐบาลที่จะพิจารณาตามที่เหจนสมควรเป็นต้นว่า พ้ืนที่ใดจะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล
จะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) หรือมีประชากรตั้งแต่ ๗,๐๐๐ คนขึ้นไป 
หรือมีความหนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิดลเมตร๘๗ 

 (๒) เทศบาลเมือง ประกอบด้วย ๒ ชนิด คือ ตั้งอยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลา
กลางจังหวัดทุกแห่งซึ่งต้องตั้งเป็นเทศบาลเมือง เว้นแต่บางจังหวัดอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศบาล
นคร แต่จะตั้งเป็นเทศบาลต าบลไม่ได้ และอีกอย่างคือตั้งอยู่ในชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คน
ขึ้นไปหรือมีความหนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิดลเมตร ทั้งนี้มีรายได้พอสมควรแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งบังคับไว้ดดยกฎหมายเทศบาล  และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง   
ดดยระบุชื่อและเขตเทศบาลเมืองไว้ด้วย 

 (๓) เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรอาศัยอยู่อย่างความหนาแน่นตั้งแต่  
๕๐,๐๐๐  คนขึ้นไป หรือมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่น ๕,๐๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิดลเมตร ทั้งนี้มีรายได้
พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งบังคับไว้ดดยกฎหมายเทศบาล และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ   
เป็นเทศบาลนคร ดดยระบุชื่อและเขตเทศบาลนครไว้ด้วย 

เทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้ดดยตราพระราช
กฤษฎีกา เช่น เทศบาลต าบลเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองได้ดดยพระราชกฤษฎีกาในกรณีเช่นนี้ ทรัพย์สิน 
หนี้สินและสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมกจดอนไปเป็นเทศบาลใหม่ และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้
บังคับอยู่ก่อนแล้วคงได้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติขึ้นใหม่  นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงฐานะแล้วเทศบาลอาจถูกยุบเลิกไปได้ดดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะต้องระบุถึงวิธีการจัด
ทรัพย์สินไว้ด้วย  ในกรณีเทศบาลถูกยุบเลิกท้องถิ่นนั้นกลับเป็นเขตส่วนภูมิภาคตามเดิมเหมือน
เมื่อก่อนที่จะได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี อีกท้ังก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดจกเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  อนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นี้ประเทศไทยได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ส่งผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศได้
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลในเวลาอันรวดเรจว และปัจจัยที่ท าให้สุขาภิบาลต้องยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบล๘๘ นั้น มีสาเหตุหลายประการ ประกอบด้วย ประการแรก เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่บัญญัติไว้ในหมวดการปกครองท้องถิ่น  มาตรา ๒๘๕ ประการที่สอง เป็น
นดยบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลทั้งหมด เพ่ือแก้ไขกฎหมาย
สุขาภิบาลให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เป็นไปตามกระแสเรียกร้องของประชาชน ประการที่สาม  
                                         

๘๗สนิท  จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมและ
บุตร จ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๒๙. 

๘๘ดกวิทย์   พวงงาม, ศ.ดร., การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิ ติใหม่ ในอนาคต ,  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๖๔–๑๖๕. 



๙๑ 

การเสนอพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลท าให้
สุขาภิบาลทั้งประเทศประมาณ ๙๘๐ แห่ง ได้รับการยกฐานะ เป็นเทศบาลต าบลหมดแล้ว 

๓) ดครงสร้างของเทศบาล 
ส าหรับดครงสร้างองค์กรของเทศบาลจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี

และฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่ายมาจากการเลือกตั้งดดยตรงจากประชาชน 
ขณะเดียวกันกจยังมีการเชื่อมดยงไปยังกลุ่มข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 

   

แผนภาพที่ ๒.๔  ดครงสร้างเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖๘๙ 

                                         
 ๘๙บูฆอรี ยีหมะ,  การปกครองท้องถิ่นไทย ,  (สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,  ๒๕๕๕),          
หนา้  ๑๓๗. 

เทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

สภาเทศบาล 

สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

- เทศบาลนคร   มีสมาชิกสภา  ๒๔  คน 
- เทศบาลเมือง   มีสมาชิกสภา  ๑๘  คน 

         - เทศบาลต าบล   มีสมาชกิสภา  ๑๒  คน 
 

ประธานสภาเทศบาล  ๑  คน 

รองประธานสภาเทศบาล  ๑  คน 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

นายกเทศมนตรีอาจจะแต่งตั้งบุคคลประกอบด้วย 

๑. รองนายกเทศมนตร ี
- เทศบาลนคร    แต่งตั้งรองนายกฯ ได้   ๔  คน 

     - เทศบาลเมือง   แต่งต้ังรองนายกฯ ได้   ๓  คน 
     - เทศบาลต าบล  แต่งต้ังรองนายกฯ ได้   ๒  คน 

 
๒. ที่ปรึกษานายก ฯและเลขานุการนายกฯ 
- เทศบาลนคร    แต่งต้ังรวมได้   ๕  คน 
- เทศบาลเมือง   แต่งต้ังรวมได้   ๓  คน 
- เทศบาลต าบล  แต่งตั้งรวมได้   ๒  คน 
  

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเป็นผู้เลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดดยตรง ดดยบัตรเลือกตั้งมี 
๒ ใบ ใบหนึ่งเลือกนายกเทศมนตรีได้ ๑ หมายเลข และอีกใบหนึ่งเลือกสมาชกิสภาเทศบาลได้ ๖  หมายเลข 



๙๒ 

ส่วนแรก สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งดดยตรงของประชาชน 
ซึ่งอยู่ในวาระได้คราวละ ๔ ปี  ดดยจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล 
กล่าวคือ สภาเทศบาลต าบลมีสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๒ คนสภาเทศบาลเมืองมีสมาชิกสภาทั้งหมด   
๑๘ คน และสภาเทศบาลนครมีสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๔ คน 

สภาเทศบาลจะมีประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๑ คน ดดยที่ประชุมสภา
เทศบาลใช้มติเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภา
เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลและควบคุมบังคับบัญชารักษาความ
สงบ นอกจากนี้สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี และสามารถ
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปดดยไม่มีการลงมติ ส่วนในกิจการอ่ืนใดที่อาจจะกระทบถึงประดยชน์ได้
เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
เท่าที่มีอยู่หรือนายกเทศมนตรีสามารถเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติ
ได้และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

ส่วนสมัยการประชุมของสภาเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมกันครั้งแรกภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจ านวนและให้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล ๑ คน และรองประธานสภาเทศบาล
อีก ๑ คน พร้อมกันนั้นกจให้มีมติร่วมกันว่าในปีหนึ่งให้สภาเทศบาลมีการประชุมสมัยสามัญ ๔ สมัยๆ 
หนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้อาจจะมีการขยายเวลาการประชุมออกไปได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส าหรับวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลเป็นผู้ก าหนด ขณะเดียวกัน
หากมีกรณีเร่งด่วนส าคัญและเหจนว่ามีความจ าเป็นและเป็นประดยชน์ต่อเทศบาลหรือประชาชน       
ในท้องถิ่น ประธานสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่  อาจท าค าร้องอ่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขอให้เปิดการประชุมสภาสมัย
วิสามัญได้ และการประชุมสภาสมัยวิสามัญก าหนดไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน แต่อาจจะขยายออกไปอีกได้  
แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคราว ๆ ไป  ครางละ ๑๕ วัน 

ส่วนที่ ๒ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งดดยตรงของประชาชน  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ดดยนายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วยในการบริหารงานเทศบาลในต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ดดยเทศบาลต าบลสามารถ
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน  เทศบาลเมืองแต่ตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน 
และเทศบาลนครสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๔  คน พร้อมกันนั้นยังสามารถแต่งตั้ง
บุคคลเพ่ือเข้ารับหน้าที่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ดดยเทศบาลต าบล
สามารถแต่งตั้งรวมกันได้ไม่เกิน ๒ คน เทศบาลเมืองสามารถแต่งตั้งรวมกันได้ไม่เกิน ๓ คน และ
เทศบาลนครสามารถแต่งตั้งรวมกันได้ไม่เกิน ๕ คน  

นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้นายกเทศมนตรีจะต้องแถลงนดยบายต่อสภาเทศบาล
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และจะต้องจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนดยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลทุกปีด้วย 

 



๙๓ 

กล่าวดดยสรุป พระราชบัญญัติเทศบาลตั้งแต่ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นต้นมา ได้ก าหนดให้สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งดดยตรงจาก
ประชาชน และยังเปิดช่องให้นายกเทศมนตรีไม่ต้องพ้นจากต าแหน่งกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และนายกเทศมนตรียังสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ในกรณีที่มีการยุบสภาเทศบาล นอกจากนี้ ก านัน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะถูกยกเลิกเฉพาะในเขตเทศบาล
เมืองและเทศบาลนคร ส่วนเทศบาลต าบลยังให้มีต าแหน่งและอาจจะถูกยกเลิกได้กจด้วยกรณีที่เหจนว่า
หมดความจ าเป็นและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา 

๔)  อ านาจหน้าที่เทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๒, ๕๓ และมาตรา ๕๔ และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผน  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนด
หน้าที่ของเทศบาลไว้ดดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล๙๐ ดังนี้  

เทศบาลต าบลได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะ 
    มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔) ป้องกันและระงับดรคติดต่อ 
๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดจก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙) หน้าที่อื่นตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

เทศบาลเมืองก าหนดไว้ในมาตราที่ ๕๓ 
๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
๓) ให้มีดรงฆ่าสัตว์ 
๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจจบไข้ 
๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างดดยวิธีอ่ืน 
๘) ให้มีการด าเนินกิจการดรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

                                         
๙๐ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, กรมการปกครอง, กองราชการส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร : 

ดรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๒),  หน้า ๑๔๙–๑๕๑. 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


๙๔ 

เทศบาลนครก าหนดไว้ในมาตราที่ ๕๖ 
๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเดจก 
๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร ดรงมหรสพ และ   
    สถานบริการอ่ืน 
๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมดทรม 
๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
๙) กิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ 

มีข้อน่าสังเกตต่อประเดจนเรื่องหน้าที่ของเทศบาลประการหนึ่งกจคือ หน้าที่ของเทศบาล  
ที่กฎหมายก าหนดไว้ทั้งหมด เทศบาลจะสามารถกระท าได้กจต่อเมื่อไม่มีกฎหมายอ่ืนๆ ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ อีกแล้วเทศบาลจึงจะสามารถกระท าได้ ดดยเหจนได้จากการที่กฎหมายใช้ค า
น าหน้ามาตราว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้…” 
ค าว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย” อ่ืน ท าให้หน้าที่ของเทศบาลถูกจ ากัดไว้ แม้กฎหมายเทศบาล    
จะก าหนดให้เทศบาลท าหน้าที่นั้นได้ แต่ถ้ามีกฎหมายอ่ืนก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เทศบาลกจไม่อาจท า
หน้าที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายเทศบาลก าหนดได้ หรือกระท าได้กจด้วยข้อจ ากัดตามที่กฎหมายอ่ืนๆ 
ก าหนดเท่านั้น ดังนั้น แม้นว่าในข้อกฎหมายจะได้ก าหนดภารกิจหน้าที่ของเทศบาลเอาไว้อย่าง
กว้างขวาง แต่กจมิได้หมายความว่าเทศบาลจะสามารถกระท าได้ในทุกหน้าที่ เนื่องจากข้อจ ากัด      
ทางกฎหมายดังกล่าว นอกจากนั้นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังได้ก าหนดหน้าที่ของ
เทศบาลไว้ด้วยเช่นกันในมาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประดยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
๔) การสาธารณูปดภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
๕) การสาธารณูปการ  
๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
๗) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน  
๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๙) การจัดการศึกษา  
๑๐) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเดจก  สตรี คนชรา ผู้ด้อยดอกาส  
๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
      ของท้องถิ่น  
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๙๕ 

๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
๑๔) การส่งเสริมกีฬา  
๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ าเสีย  
๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย 
      ดรงมหรสพและสาธารณูปดภคสถานอ่ืน ๆ  
๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษาการใช้ประดยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม  
๒๕) การผังเมือง  
๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
๒๘) การควบคุมอาคาร  
๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประดยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 
      ประกาศก าหนด  

การที่กฎหมายก าหนดหน้าที่ของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ไว้
มากมายเช่นนี้ กจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมทั้งเทศบาล ต้องเตรียมตัวรับการถ่ายดอน
ภารกิจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาล ตามทิศทางที่
เป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ก าหนดแผนและขั้นตอนให้มี
การถ่ายดอนภารกิจหน้าที่จากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองดังกล่าว ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่             
ของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประดยชน์
ของประชาชนในเทศบาล  แต่ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากเทศบาล        
มีความเหจนเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ น าความเหจนของเทศบาลไปประกอบการพิจารณาด าเนินการนั้นด้วย 
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๙๖ 

๑)  เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
ส าหรับในจังหวัดนครสวรรค์นั้นมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นครั้งแรกในลักษณะของสุขาภิบาล

ขึ้นในเขตตลาดปากน้ าดพ ดดยพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๗๕ เรียกว่า 
"สุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์" ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ 
ธันวาคม ๒๔๗๘ มีพ้ืนที่ปกครองประมาณ ๑.๔๗ ตารางกิดลเมตร และได้มีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตปกครอง ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๓ ขยายพ้ืนที่เป็น ๘.๘๕ 
ตารางกิดลเมตร ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๒ มีพ้ืนที่ปกครองประมาณ ๒๗.๘๗ ตาราง
กิดลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๘ กจได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานขึ้นเป็น เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ส าหรับเทศบาลอ่ืน ๆ นั้น เป็น
ต้นว่า เทศบาลเมืองชุมแสงได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซ่ึงแต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท้องถิ่นชุมแสง และให้ฐานะเป็น
เทศบาลเมืองนามว่า “เทศบาลเมืองชุมแสง”๙๑ มีเนื้อที่ ๑ ตารางกิดลเมตร ต่อมาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ชุมแสง ได้มีความเจริญขยายตัวออกไปมีชุมชนหนาแน่นและขยายออกไปนอกเขตมากขึ้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงเหจนควรให้ขยายเขต เทศบาลออกไปอีก เพ่ือความเหมาะสมแก่การบริหาร
กิจการท้องถิ่นยิ่งขึ้น จึงมี “พระราชกฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๙๘”๙๒  มีเนื้อที่ ๒.๔ ตารางกิดลเมตร 

ส่วนเทศบาลเมืองตาคลีนั้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลต าบลตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๔  อยู่ในท้องที่อ าเภอตาคลีดดยยกฐานะจากสุขาภิบาลตาคลี  อ าเภอ 
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลตาคลี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ และต่อมา
เทศบาลต าบลตาคลี ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองตาคลี  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๙๑ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ ๕๒, ลงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘, หน้า ๑๗๗๓-๑๗๗๖. 
๙๒ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๔๕, ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๘, หน้า ๘๙๙–๙๐๒. 



๙๗ 

ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์มีเทศบาลทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง ดังนี้ 
 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือเทศบาล 

๑. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ๑. เทศบาลนคร นครสวรรค์  
๒. เทศบาลต าบลหนองเบน  

๒. อ าเภอดกรกพระ    ๑. เทศบาลต าบลดกรกพระ  
๒. เทศบาลต าบลบางประมุง  
๓. เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ  

๓. อ าเภอชุมแสง        ๑. เทศบาลเมืองชุมแสง  
๒. เทศบาลต าบลทับกฤช   

๔. อ าเภอหนองบัว                ๑. เทศบาลต าบลหนองบัว  

๕. อ าเภอบรรพตพิสัย          ๑. เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  
๒. เทศบาลต าบลบ้านแดน   

๖. อ าเภอเก้าเลี้ยว      ๑. เทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว  

๗. อ าเภอตาคลี         ๑. เทศบาลเมืองตาคลี  
๒. เทศบาลต าบลช่องแค  

๘. อ าเภอท่าตะดก     ๑. เทศบาลต าบลท่าตะดก  

๙. อ าเภอไพศาลี       ๑. เทศบาลต าบลไพศาลี 

๑๐. อ าเภอพยุหะคีรี   ๑. เทศบาลต าบลพยุหะ  
๒. เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก 

๑๑. อ าเภอลาดยาว   ๑. เทศบาลต าบลลาดยาว  
๒. เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 

๑๒. อ าเภอตากฟ้า    ๑. เทศบาลต าบลตากฟ้า  
๒. เทศบาลต าบลอุดมธัญญา 

๑๓. อ าเภอแม่วงก์         - ไม่มี- 
๑๔. อ าเภอชุมตาบง       - ไม่มี- 
๑๕. อ าเภอแม่เปิน     - ไม่มี- 

 

ตารางท่ี  ๒.๒  แสดงรายนามเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 



๙๘ 

 ๒.๗.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘องค์การบริหารส่วนต าบล     
จึงนับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพ้ืนฐาน ที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ที่มีความเจริญน้อยแต่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากที่สุด  
 ๑) ดครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลในยุคปัจจุบันด าเนินการตาม “พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖”๙๓ ซึ่งการแก้ไข
เพ่ิมเติมในครั้งนี้ สาระส าคัญประการหนึ่งกจคือ ที่มาของคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จากเดิมที่มาจากมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ตามกฎหมายใหม่นี้คณะ
ผู้บริหารหรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มาจากการเลือกตั้งดดยตรงของประชาชน
เพ่ือให้เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ทุกประเภทของไทยในปัจจุบันจะมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งดดยตรงของประชาชนทั้งสิ้น 
 นอกจากนี้ยังเพ่ิมอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  อีกทั้งเพ่ิมสิทธิ
ของราษฎรในการถอดถอนกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนแก้ไข
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจเดจดขาดในการจัดเกจบภาษีเองด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล   
ในปัจจุบันมีรายละเอียดต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ 
   (๑)  ขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีขนาดที่แตกต่างกัน 
ดดยใช้เกณฑ์รายได้เป็นหลักในการพิจารณา แต่เดิมกระทรวงมหาดไทยแบ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็น ๕ ชั้น ตามระดับของรายได้ 
   (๑.๑) องค์การบริหารส่วนต าบลชั้นที่ ๑ มีรายได้ตั้งแต่ ๒๐ ล้านบาทข้ึนไป 
   (๑.๒) องค์การบริหารส่วนต าบลชั้นที่ ๒ มีรายไดร้ะหว่าง ๑๒-๒๐ ล้านบาท 
   (๑.๓) องค์การบริหารส่วนต าบลชั้นที่ ๓ มีรายได้ระหว่าง  ๖-๑๒ ล้านบาท 
   (๑.๔) องค์การบริหารส่วนต าบลชั้นที่ ๔ มีรายได้ไม่เกิน ๖ ล้านบาท 
   (๑.๕) องค์การบริหารส่วนต าบลชั้นที่ ๕ มีรายได้ไม่เกิน ๓ ล้านบาท 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
จ านวนประชากรไม่ถึง ๒,๐๐๐ คน และไม่สามารถจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมเข้ากับ
องค์กรการบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในอ าเภอเดียวกัน และมีการยกฐานะของสภา
ต าบลหลายแห่งให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนทั้งหมด 
๖,๖๑๖ แห่ง ในขณะเดียวกันเกณฑ์ในการแบ่งชั้นและจ านวนชั้นที่ใช้อยู่เดิมมีการยกเลิกดดยปัจจุบัน
หลักเกณฑ์และขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งออกเป็นดังนี้ 

                                         
๙๓ดกวิทย์ พวงงาม, ศ.ดร., การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมติิใหม่ในอนาคต,  หน้า  ๒๘๓. 



๙๙ 

 (๑.๑) ขนาดใหญ่ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๒๐ ล้านบาทข้ึนไป 
 (๑.๒) ขนาดกลาง มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๖-๒๐ ล้านบาท 
 (๑.๓) ขนาดเลจก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๖ ล้านบาท 

 ๒) ดครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ. ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๕  ดครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๙๔ 

 
 

                                         
 ๙๔บูฆอรี ยีหมะ,  การปกครองท้องถิ่นไทย,  หน้า  ๑๖๗. 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

- สมาชิกมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ  ๒  คน 
- กรณีที่ทั้ง อบต. ม ี๑ หมูบ่้าน เลือกสมาชิกได้  ๖  คน 
- กรณีที่ทั้ง อบต. ม ี๒ หมูบ่้าน เลือกสมาชิกได้หมู่บ้าน  
   ละ  ๓  คน 

ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  ๑  คน 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑  คน 
 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

นายก อบต. อาจจะแต่งตั้งบุคคลประกอบด้วย 

๑. รองนายก อบต. แต่งต้ังรองนายกฯ ได้  ๒  คน 
 
๒. เลขานุการนายก อบต. แต่งต้ังได้  ๒  คน 
  

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. เป็นผู้เลือกตั้งทั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ดดยตรง ดดยบัตรเลือกตั้งมี ๒ ใบ 
ใบหนึ่งเลือกนายก อบต. ได้ ๑ หมายเลข และอกีใบหนึ่งเลือกสมาชกิสภา อบต. ได้ ตามเง่ือนไข ดังนี้  อบต. ใดมีเพียง ๑  

หมู่บ้านเลือกได้  ๖  หมายเลข, อบต. ใดมี  ๒  หมู่บ้านเลือกได้หมู่ละ  ๓  หมายเลข และหาก อบต. ใดมีมากกว่า  ๓  
หมู่บ้านให้เลือกได้หมู่บา้นละ  ๒  หมายเลข 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เทศบาล 

ส่วนอื่น ๆ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัด อบต. หรือ
สมาชิกสภา อบต. ๑ คน ขึ้นท าหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 



๑๐๐ 

 ๓) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลถือเป็นองค์กรหรืออ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ที่สมาชิกสภา
มาจากการเลือกตั้งดดยตรงของราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน ในกรณีที่เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลใดมีเพียง ๒ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๓ คน
และหากองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง ๑ หมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  
๖ คน  ส าหรับอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ความเหจนชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒) พิจารณาและให้ความเหจนชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม 
  (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นดยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับทางราชการ 
 ส่วนสมัยการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมกันครั้งแรกภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครบตามจ านวน  และให้มีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีก ๑ คน พร้อมกัน
นั้นกจให้มีมติร่วมกันว่าในปีหนึ่งให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ ๒ สมัย หรือ
มากกว่า ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย สมัยหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้อาจจะมีการขยายเวลาการประชุม
ออกไปได้อีก แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ส าหรับวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ก าหนด   
 ขณะเดียวกันหากมีกรณีเร่งด่วนส าคัญและเหจนว่ามีความจ าเป็นและเป็นประดยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือประชาชนในท้องถิ่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของสมาชิกที่มีอยู่ อาจท าค าร้องอ่ืนต่อนายอ าเภอเพ่ือขอให้เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ และ
การประชุมสภาสมัยวิสามัญก าหนดไว้ไม่เกิน ๗ วัน แต่อาจจะขยายออกไปอีกได้แต่ต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคราวๆ ไป ครางละ ๗ วัน 
 ๔) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาจากการเลือกตั้งดดยตรงของราษฎรเช่นเดียวกัน มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่
วันเลือกตั้ง และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
แต่งตั้งจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ไม่เกิน ๒ คน 
และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ไม่เกิน ๑ คนด้วย 

นอกจากนั้นก่อนเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนดยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลเลือกตั้ง และต้องจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกปี  ส าหรับมีอ านาจหน้าที่       
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีดังนี้ 



๑๐๑ 

(๑) ก าหนดนดยบายดดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นดยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกฯ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) วางระเบียบให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

 ๒)  อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย๙๕ ดังนี้ 
 (๑) มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (๒) มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้อง
ท าในเขตองค์กรบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 ๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 ๒) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้ง ก าจัด

ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
 ๓) ป้องกนัดรคและระงับดรคติดต่อ 
 ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเดจกเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ๗) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๘) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายดดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
   (๓) มาตรา ๖๘  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ากิจการในเขตตนเองดังนี้ 

 ๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปดภคบริดภคและการเกษตร 
 ๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างดดยวิธีอ่ืน 
 ๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 ๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาและสวนสาธารณะ 
 ๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 ๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 ๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

                                         
๙๕ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับแก้ไข ๒๕๕๓). 



๑๐๒ 

 ๘) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 ๙) หาผลประดยชน์จากทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 ๑๐) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 ๑๑) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ 
 ๑๒) การท่องเที่ยว 
 ๑๓) การผังเมือง 

 (๔)  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประดยชน์สุขของประชาชน ดดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกรจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติ งานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์ 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๒๑ แห่ง หลาย

แห่งก่อนหน้านั้นได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไปบ้างแล้ว  ขณะเดียวกันกจยังมีอีกหลายแห่งที่
ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการขอยกฐานะส าหรับรายนามที่ยังคงสถานะปัจจุบันแยกเป็นรายอ าเภอ มีดังนี ้

 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลกลางแดด  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเกรียงไกร  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลแควใหญ่  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนเลื่อน  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระหลวง  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง  
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  
๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง  
๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน  
๑๒. องค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทร  
๑๓. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  
๑๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระดดน  
๑๕. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  
๑๖. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเสนาท  
 
 



๑๐๓ 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. อ าเภอดกรกพระ    ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลดกรกพระ  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลยางตาล  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาแดง  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกว้าว  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสูง  

๓. อ าเภอชุมแสง        ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลพิกุล  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจา  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลพันลาน  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลดคกหม้อ  
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่สิงห์  
๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง 
๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤชใต้  

๔. อ าเภอหนองบัว                ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วใต้  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง  
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลวังบ่อ  

๕. อ าเภอบรรพตพิสัย          ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่างิ้ว  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลหูกวาง  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลตาสังข์  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  



๑๐๔ 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล 
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  
๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู  
๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปลาทู  
๑๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล  

๖. อ าเภอเก้าเลี้ยว      ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมหาดพธิ 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง  

๗. อ าเภอตาคลี         ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลจันเสน  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหอม  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหวาย  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองดพ  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหม้อ  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยทอง  
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  
๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต 

๘. อ าเภอท่าตะดก     ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะดก  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลพนมรอก  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าดพง  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลวังมหากร  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่  
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลพนมเศษ  
๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  
 



๑๐๕ 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล 

๙. อ าเภอไพศาลี       ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลดคกเดื่อ  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลส าดรงชัย  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าลัด  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้อ  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลดพธิ์ประสาท  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลนาขอม  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี  

๑๐. อ าเภอพยุหะคีรี   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลพยุหะ  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะกอก  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลย่านมัทรี  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าทรง  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลเขากะลา  
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล  

๑๑. อ าเภอลาดยาว   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาว  
๒.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยน้ าหอม  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลวังม้า  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลวังเมือง  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยละคร  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแก  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนมวัว  
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี้เหลจก  
๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ  
๑๒. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  

๑๒. อ าเภอตากฟ้า    ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลตากฟ้า  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพิกุล  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลพุนกยูง  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชายธง  



๑๐๖ 

ล าดับที่ อ าเภอ รายช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑๓. อ าเภอแม่วงก์     ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก์  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ่าน  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชนกัน  

๑๔. อ าเภอชุมตาบง   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลปางสวรรค์  

๑๕. อ าเภอแม่เปิน ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน 
  

ตารางที ่ ๒.๓  แสดงรายนามองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์ 
 
๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าได้มีผู้สนใจท าวิจัย
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายท่าน เพ่ือเป็นประดยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยจะได้น าเสนอ        
ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๘.๑  งานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
 วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธธรรม ผลการวิจัยพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ ผู้บริหารควรยึดหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ ในการ
ครองใจคนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น าและการบริหารความขดัแย้ง๙๖  
  นภดล สุรนัครินทร์ ได้วิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่   พบว่าการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้         
ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่   ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก     
เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านบุคคล พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีทัศนะ
ต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต. ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้าน
ขนาดของ อบต. และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ อบต. แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจใน อบต. ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านขนาดของ อบต. ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ อบต.๙๗ 
 

                                         
 ๙๖วรภาส ประสมสุข และ นิพนธ์  กินาวงศ์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐). 
 ๙๗นภดล  สุรนัครินทร์, “การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะ 
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗). 



๑๐๗ 

 จารีรัตน ปรกแก้ว และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อ
การท างานร่วมกันระหว่างดรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมความเข้มแขจงของชุมชน  : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ ในเขตการเคลื่อนไหวของดรงเรียนชุมชนอีสาน” ผลการวิจัย
พบว่า ในส่วนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจ า และต่อเนื่องนั้น เป็นการคาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่
ของการประชุมร่วมกันระหว่างดรงเรียนกับชุมชน ที่ปรับจากเดิมเป็นวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมแบบแนวดิ่งและมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ดดยแต่เดิมชุมชน     
มักเข้าร่วมประชุมเพ่ือมารับแจ้งข่าวสาร หรือมารับนดยบายการบริจาคสนับสนุน ปรับมาเป็น
วัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์แบบแนวราบ ที่ทั้งฝ่ายดรงเรียนและชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกัน
และกันอย่างเสมอภาค เคียงบ่าเคียงไหล่๙๘ 
 สยุมพร ปุญญาคม ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการที่ดีกับหลักพุทธศาสนา สรุปได้ว่า 
ประเทศไทยในปัจจุบันประสบปัญหาสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ปัญหาที่ท าให้เกิดสภาวะครั้งนี้     
เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนเนื่องจากมีปัจจัย และเงื่อนไขภายนอกและภายในหลายประการที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง จนในที่สุดประเทศไทยจ าเป็นต้องหาทางออก ดดยการเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงิน
จาก International Monetary Fund (IMF) เพ่ือน าเงินมากู้วิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ เงื่อนไขหนึ่ง
ที่ประเทศไทยจะต้องมี good governance และสามารถสรุปค านี้ออกมาเป็น ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ความดปร่งใส  ๓) ความพร้อมที่จะชี้แจงหรือได้รับการตรวจสอบจากบุคคล หรือสถาบันอ่ืน         
๔) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน  ๕) การพยากรณ์ ได้ ๖) การปกครองแบบประชาธิปไตย            
๗) การปกครองดดยกฎหมาย ๘) สิทธิมนุษยชน ๙) ความเสมอภาค ๑๐) สังคมประชา ๑๑) เศรษฐกิจ
พอเพียง ๑๒) ประสิทธิภาพ ๑๓) ประสิทธิผล ๑๔) ประหยัด ๑๕) คุณธรรมและจริยธรรมและน าหลัก
ทางพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมค าสอนน ามาใช้เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารการจัดการที่ดีและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย ในการปกครองเพ่ือให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   
ได้ศึกษาความคิดเหจนของผู้บริหารดรงเรียน เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ดรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา ๑ ดดยการ
วิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาความคิดเหจนของผู้บริหารดรงเรียนเกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารดรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เขตการศึกษา ๑ ซึ่งแบ่งทักษะการบริหารที่พึงประสงค์ออกเป็น ๓ ด้าน ตามทฤษฎีของ
แคทท์ (Katz) คือ ๑) ทักษะด้านคตินิยม  ๒) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  ๓) ทักษะทางด้านเทคนิค 

                                         
 ๙๘จารีรตัน ปรกแก้ว และคณะ, “โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรยีนรู้ ที่เอื้อต่อการท างาน

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกบัชุมชนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นทีภ่มูิปัญญาท้องถิ่น
บุรีรัมย์ ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอสีาน”, รายงานวิจัยฉบับย่อ, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๖). 



๑๐๘ 

ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเหจนของผู้บริหารดรงเรียนเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่ พึงประสงค์  
ของผู้บริหารดรงเรียนประถมศึกษา จะเหจนว่าความคิดเหจนผู้บริหารเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ๙๙ 
 ๑) ทักษะทางการบริหารที่พึงประสงค์ด้านคตินิยมน้อย ผู้บริหารดรงเรียนมีความคิดเหจน
เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของผู้บริหารดรงเรียนประถมศึกษา  ในด้านคตินิยมอยู่        
ในเกณฑ์เหจนด้วย 
 ๒) ทักษะทางการบริหารที่พึงประสงค์ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ผู้บริหารดรงเรียนมีความคิดเหจน
เกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึงประสงค์ของผู้บริหารดรงเรียนประถมศึกษา ในด้านมนุษยสัมพันธ์
อยู่ในเกณฑ์เหจนด้วย 
 ๓) ทักษะทางการบริหารที่พึงประสงค์ ด้านเทคนิคผู้บริหารดรงเรียนมีความคิดเหจน
เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร  ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารดรงเรียนประถมศึกษา ในด้านเทคนิคอยู่    
ในเกณฑ์เหจนด้วย  
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้ ได้วิจัยเรื่อง “ตัวชี้วัด ธรรมาภิบาล” ดดยสรุป
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการปกครองที่ดีที่เป็นประดยชน์ต่อการ
ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกทั้ง
มีความพยายามที่จะให้มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เป็นที่เข้าใจกันดดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหาร
ราชการมีความยุติธรรม ดปร่งใส และตรวจสอบได้นอกจากจะมีส่วนท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วยัง
สร้างความเชื่อถือทั้งใน  และต่างประเทศ  และสามารถน าไปสู่การลดการทุจริต ซึ่ งเป็นปัญหาเรื้อรัง
ของประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กรของทางราชการ เช่น ส านักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย  
และสถาบันการศึกษาได้เริ่มน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่า ยังอยู่ในช่วง
ของการใช้ได้ไม่นานนัก ซึ่งจะต้องติดตามเพ่ือประเมินระดับความส าเรจจของการมีธรรมาภิบาลต่อไป
ในอนาคต แม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาล   
ในประเดจนส าคัญ เช่น ความดปร่งใส มีการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม     
ของประชาชน ในท านองเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าลังจะถูกประเมินข้อดีและข้อเสีย เพ่ือจะมี
การแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป  จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าหลัก        
ธรรมาภิบาลที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใดในอนาคต๑๐๐ 
 สรุป องค์กรจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติในการบริหารงานเป็นเลิศ สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เรื่อง
ของธรรมาภิบาล มีหลักธรรมของสมเดจจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ 
ความหมายในหัวข้อธรรมว่า ธรรมเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อม หรือหมายความว่า ไม่เป็นเหตุแห่งความ
หายนะ (หานิยธรรม) คือ ผู้ใดประพฤติปฏิบัติแล้ว กจมีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างเดียว ซึ่งการบริหารตาม
แนวทางคุณธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจด าเนินการดดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม

                                         
 ๙๙สยุมพร ปุญญาคม, การบริหารการจัดการจัดการที่ ดี  (good governance) กับลักษณ ะ
พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑). 
 ๑๐๐บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ บุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, รายงานการวิจัย, ๒๕๔๔, หน้า ๔๗. 



๑๐๙ 

แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือหลายแนวคิดจากที่ได้เสนอไว้ข้างต้นกจได้ และเพ่ือให้บังเกิดผลจริงในทาง
ปฏิบัติ ทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน และชุมชนควรจะได้สร้างและก าหนด “แนวทางปฏิบัติ” รวมทั้ง “ตัวชี้วัด
คุณธรรม” อย่างชัดเจนขึ้น พร้องกับน าตัวชี้วัดดังกล่าวนั้นไปใช้ในการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะ
ได้รู้และเข้าใจว่าหน่วยงาน และ/หรือบุคคล ได้มีการน าการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไปคิด
และปฏิบัติจริงเป็นประจ ามากน้อยหรือไม่เพียงใด 
 

ที ่ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
๑ วรภาส ประสมสุข และ

นิพนธ์ กินาวงศ์ 
(๒๕๕๐). 

หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม  ผลการวิจัย พบว่า 
อปริหานิยธรรม ๗  ผู้บริหารการศึกษาควร ยึดหลักธรรม อปริหานิย
ธรรม ๗ ในการครองใจคน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น า และการ
บริหาร ความขัดแย้ง 

๒ 
 

จารีรัตน์ ปรกแก้ว  
และคณะ (๒๕๔๖). 

หลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจ า และ
ต่อเนื่องนั้น เป็นการคาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของการประชุม
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

๓ 
 
 

สยุมพร  ปุญญาคม 
(๒๕๔๑). 

การบริหารจัดการที่ดีกับหลักศาสนา  ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต        
๒) ความดปร่งใส  ๓) ความพร้อมที่จะชี้แจงหรือได้รับการตรวจสอบ
จากบุคคล หรือสถาบันอ่ืน  ๔) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน       
๕ ) การพยากรณ์ ได้   ๖ ) การปกครองแบบประชาธิป ไตย             
๗) การปกครองดดยกฎหมาย ๘) สิทธิมนุษยชน ๙) ความเสมอภาค 
๑๐) สังคมประชา ๑๑) เศรษฐกิจพอเพียง ๑๒) ประสิทธิภาพ     
๑๓) ประหยัด ๑๔) คุณธรรมและจริยธรรมน ามาใช้ 

๔ นภดล  สุ รนั ครินทร์
(๒๕๔๗). 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก
เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล 

๕ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
บุญมี ลี้ 
(๒๕๔๔, หน้า ๔๗). 

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเป็นหลักปกครองที่ดีที่เป็นประดยชน์ต่อการ
ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในไทย ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ ระบบบริหาร
ราชการมีความยุติธรรมดปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

 ตารางท่ี ๒.๔  งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรม 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 ๒.๘.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความสมานฉันท์ 
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบุคคลและส่วนงานหลายหน่วยที่ให้ความสนใจที่จะ

ท าการศึกษาความสมานฉันท์ซ่ึงผู้วิจัยพอจะประมวลมาไว้ ดังนี้ 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.๑๐๑  ได้ศึกษาวิจัย "ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความ

ขัดแย้งในสังคมไทย" พบว่า ภาวะของผู้น าเชิงพุทธที่จะสามารถจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยได้ดี
นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าหลักธรรมมาใช้ในการปกครองตน ปกครองคนและ
ปกครองงานดดยมี ๒๐ หลักธรรมที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  ส าหรับหลักการ
สร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นหลักคิดหลักธรรมในการท างานร่วมกันในองค์กร
และอยู่ร่วมกันในสังคม มีอยู่ ๑๐ ขั้นตอนที่จะน าสันติสุข สันติภาพ และภารดรภาพมาสู่องค์กรและ
สังคมได้ คือ ๑) มองกันในแง่ดี ๒) มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ๓) สร้างสรรค์ความดี ๔) นึกถึงความดีของกัน  
๕) ร่วมกันรักษามีระเบียบวินัย ๖) มีหัวใจพระพรหม ๗) สร้างสมความสามัคคี ๘) มั่งมีความเสียสละ  
๙) ลดมานะทิฏฐิ และ ๑๐) ไม่อคติต่อกัน    

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)๑๐๒ ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งดดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าตาช้าง จ.เชียงใหม่” พบว่า จากการบูรณาการ
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตามที่ปรากฏในประเทศตะวันตก 
ตะวันออก ประเทศไทย พระพุทธศาสนา และลุ่มน้ าแม่ตาช้าง ท าให้พบรูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งดดยพุทธสันติวิธีเชิงบูรณาการที่มีชื่อว่ า “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” หมายถึง วิธีแบบกลาง หรือ 
ข้อตกลงแบบกลาง (มัชฌิมวิธี) ที่เกิดการประสาน สอดคล้อง พอเหมาะพอดี ดดยการวิเคราะห์และ
การประเมินจากทางเลือกหลายๆ ทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันหาทางออก และมีฉันทามติร่วมกัน
ว่า “เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด” ดดยมี “ความชอบธรรม (ธัมมิกวิธี )” เป็นแกนหลัก  กล่าวคือ              
๑) ด าเนินการต่อหน้าผู้มีส่วนได้เสีย ๒) ด าเนินการด้วยความดปร่งใส ๓) ยุติธรรม ๔) สามารถ
ตรวจสอบได้ ๕) รับผิดชอบต่อผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น ๖) ถูกต้อง ๗) ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติ
ร่วมกันได้จริง ๘) เหมาะสมกับสถานการณ์ เหตุและปัจจัย ๙) ได้ประดยชน์ทุกฝ่าย และ ๑๐) เคารพ
ในสิทธิของผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน  ส าหรับวิธีการหรือข้อปฏิบัติแบบกลางที่สามารถน าไปจัดการความขัดแย้ง 
ประกอบด้วยชุดวิธีใหญ่ๆ ๗ ชุด  กล่าวคือ การเจรจากันเอง  การเจรจาไกล่เกลี่ยดดยคนกลาง           
การไต่สวน การมีส่วนร่วม การใช้อนุญาดตตุลาการ การใช้ กระบวนการทางศาล และการออก
กฎหมาย ซึ่งชุดวิธีเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การประนีประนอม การดน้มน้าว      
การดอนอ่อนผ่อนตาม และการเผชิญหน้า เป็นต้น 

 

                                         
๑๐๑พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย”, 

รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์), ๒๕๕๓. 
 ๑๐๒พระมหาหรรษา  ธมฺมหาดส (นิธิบุณยากร), วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๔๗. 



๑๑๑ 

ชลากร เทียนส่องใจ๑๐๓ ได้ท าการศึกษาวิจัย “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : 
หลักการและเครื่องมือสาหรับการจัดการความขัดแย้ง” พบว่า หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่
เกลี่ยเชิงพุทธ ประกอบไปด้วย ๙ ขั้นตอนได้แก่ ๑) คุมสติ (Mindfulness Control) ๒) ท าหน้าที่
กัลยาณมิตร (Education Process) ๓) สื่อสารอย่างลึกซึ้ง (Deep Communication) ๔) วิเคราะห์
เรื่องราว (Issues Analysis) ๕) เข้าถึงวิธีการ(Approaching to Strategies) ๖) คิดอย่างแยบคาย 
(Thinking Wisely) ๗) หาจุดสนใจ (Interest Finding) ๘) เสนอทางเลือก (Option Creating) และ 
๙) สร้างสัมพันธภาพอันดี (New Relationship Building)  ทั้ง ๙ ข้อที่กล่าวมานี้สามารถสรุปได้เป็น
รูปแบบของพุทธวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ๑) ขั้นตอน
กัลยาณมิตร ๒) ขั้นตอนดยนิดสมนสิการ และ ๓) ขั้นตอนการจัดการปัญหาความขัดแย้ง 

อธิเทพ ผาทา๑๐๔  ได้ศึกษาวิจัย  “การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหา           
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถร
สมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  แล้ว พบว่า  

๑) อธิกรณสมถวิธีเป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์    
ในการแก้ไขปัญหาพระธรรมวินัยใน ๒ เรื่องคือเรื่องที่มีดทษและไม่มีดทษ ๒) อธิกรณสมถวิธีเป็น
รูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาของพระธรรมวินัย  ๓ ) อธิกรณสมถวิธีเป็นรูปแบบและ
กระบวนการแก้ไขปัญหา ที่ถือเอาพระธรรมวินัยเป็นกรอบในการด าเนินการสูงสุด ๔) อธิกรณสมถวิธี
เป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีผู้ด า เนินการคือสงฆ์ดดยมีพระวินัยธรเป็นประธาน        
ใช้อ านาจผ่านทางสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย ๕) อุปสรรค ปัญหาของอธิกรณสมถวิธี คือ (๑) สงฆ์
ผู้ด าเนินการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเนื่องจากความไม่รู้ (๒) สังฆมณฑลไม่มีความเป็น
เอกภาพเนื่องจากไม่เคารพในมติสงฆ์ (๓) ผู้ละเมิดพระธรรมวินัยไม่มีความละอาย ดง่เขลาฝืนมติไม่
เคารพการตัดสินของพระวินัยธรและสงฆ์ (๔) สังฆมณฑลขาดผู้น าที่เข้มแขจง ๖) ในอนาคต ควรมีการ
ประยุกต์รูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและเหมาะสมกับยุค
สมัย ด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือให้คณะสงฆ์ทุกระดับมีความรู้เกี่ยวกับหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย  

 
 
 
 
 

                                         
๑๐๓ ชลากร เทียนส่องใจ, “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือสาหรับการ

จัดการความขัดแย้ง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 

๑๐๔ อธิเทพ ผาทา, “การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙. 



๑๑๒ 

จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย๑๐๕ ได้ท าการศึกษาวิจัย “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : 
การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทย” พบว่า  ประการแรก กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (restorative justice) มีลักษณะส าคัญในทางวิชาการ ทางปฏิบัติ คือ เป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมซึ่งมีลักษณะของ “ปรัชญา แนวคิด และทฤษฏี” ซึ่งมีกรอบทัศนะมุ่งสู่ความสันติสุข
สมานฉันท์ทางสังคมที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วย  “กระบวนวิธี เชิงสมานฉันท์” 
(restorative justice process) ใช้เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้หลายระดับรวมทั้ง
ระดับที่มีการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นขั้นที่มีความขัดแย้งสูงสุดในสังคม ประการที่
สอง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบัติว่าด้วย “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ที่
เกิดขึ้นในสังคมและกระบวนการยุติธรรมไทยนั้น อธิบายได้ด้วยกรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ที่ยึดเหนี่ยวเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ด้วยกันระหว่าง “อิทธิพลของดลกาภิวัตน์ ที่น าพากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์สู่รัฐ – สังคม - กระบวนการยุติธรรมไทย” อันเป็น ปัจจัยภายนอก (outside-in) และ
ความเสื่อมของกระบวนการยุติธรรม  การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการรับมาใช้ของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอันเป็น ปัจจัยภายใน (inside-out) ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของกระแสความนิยม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  มีการปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรม และน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทยตามล าดับ 

อัครเดช พรหมกัลป์๑๐๖  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับความขัดแย้งระดับ
บุคคลในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นในระดับมาก     
(X=๓.๗๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียงสาเหตุความขัดแย้งที่ เกิดจากความเชื่อ  
ค่านิยม เท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง (X=๓.๔๔) ส่วนด้านอ่ืนๆ นั้นอยู่ในระดับมาก ส่วนความ
ขัดแย้งระดับองค์กรในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขัดแย้งระดับองค์กรในสังคมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=๓.๙๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านสาหรับหลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมนั้น เป้าหมายที่ส าคัญคือจะต้องท า
ให้เกิดสามัคคีธรรม ดดยทุกคนทุกฝ่ายจะต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อกันด้วยเมตตา พูดจาดีต่อกันด้วย
เมตตา  คิดดีต่อกันด้วยเมตตา แบ่งปันลาภผล ที่ได้มาอย่างเท่าเทียม ด ารงตนและยึดมั่นศรัทธาในศีล 
และมีความเหจนพ้องต้องกันเป็นอาจิณ ส่วนวิธีการหรือรูปแบบที่จะได้มาซึ่ง "สามัคคีธรรม" นั้นทุกคน
ทุกฝ่ายจะต้องพัฒนาและกอบกู้ความเป็นพ่ีเป็นน้องที่แสดงความรัก ความผูกพัน  ความห่วงหาอาทร  
ความช่วยเหลือเกื้อกูล  ความร่วมแรงร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น ขณะเดียวกันการรังเกียจเดียดฉันท์ การแบ่งแยกแตกต่าง และการเอารัดเอาเปรียบจะต้อง
ช่วยกันสกัดและสลายไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาด หากดาเนินการตามแนวทางนี้ความสงบสุขและความมี
สันติสุขกจจะคืนกลับมาสู่องค์กรและท้องถิ่น 
                                         
 ๑๐๕ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย,  “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการ
ยุติธรรมไทย”, วิทยานิพนธ์นิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘). 

 ๑๐๖อัครเดช พรหมกัลป์, “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๕). 



๑๑๓ 

 พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺ โญ ๑๐๗  ได้รายงานวิจัยเรื่อง สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน :  
กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีบทบาทในการสร้างสันติสุขในชุมชนด้วยวิธีการ การท าหน้าที่ควบคุมทางสังคม 
ดดยการควบคุมการใช้ทรัพยากรของชุมชน การควบคุมทางจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคน 
ในชุมชนและก ากับกติกาของชุมชนและ การสร้างความสมานฉันท์ภายในชุมชนในรูปแบบการร่วม
ด้วยช่วยกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจอันดีในชุมชน  และสามารถ
เสริมสร้างความเข้มแขจงให้กับชุมชนและรูปแบบในการสร้างความยุติธรรม เป็นเครื่องมือในการก ากับ
ควบคุมความเชื่อของคนที่มีต่อน้ าและป่า ก่อให้เกิดกติกาที่ใช้อ านวยความเป็นธรรมในการแบ่งปันน้ า
ในชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา ก่อให้เกิด
ชุมชนสันติสุข ที่ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์กลมเกลียว 

สถาบันพระปกเกล้า๑๐๘  ได้รายงานวิจัยเรื่อง การสร้างความปรองดองแห่งชาติ            
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ พอสรุปได้
กล่าวคือ แนวคิดและกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้นมีความเปราะบางและต้องอาศัย
เวลาและความอดทนจากทุกฝ่าย เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการยุติความ
รุนแรง การหาข้อตกลง ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานคิดว่าความรุนแรงไม่อาจน ามาซึ่งเป้าหมายและทางออก      
ที่ยั่งยืนในส่วนของการสร้างความปรองดองในสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่านและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ดดยทั้งหมดนี้จะด าเนินไปเพ่ือยุติความรุนแรง       
ลดความเกลียดชังแตกแยก สร้างความไว้วางใจและฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้ง
กันรุนแรง และน าไปสู่สังคมปรองดองที่ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางความคิดความเชื่อ  
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือสถานทางสังคม เศรษฐกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ในแง่ที่สามารถ
จัดการกับความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาของสังคม ดดยไม่น าไปสู่การใช้ความรุนแรง
ระหว่างกัน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสมานฉันท์ พบว่า หากมีการน าเอาพุทธวิธี   
มาเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้ สามารถที่จะเป็นทางเลือกที่ท าให้ทุกคนทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ
และเกิดไมตรีจิตที่ดีต่อกัน มากกว่าการน าเอาระบบหรือกระบวนการทางกฎหมายมาด าเนินการ    
ถือเป็นแนวทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดความยั่งยืนและได้รับการยอมรับดดยทั่วกัน
มากกว่าวิธีการอ่ืน ๆ 
 

 

 

                                         
๑๐๗พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺดญ,  “สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง

สันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย”,  รายงานการวิจัย,  (คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๕๘),  หน้า  ก. 

๑๐๘สถาบันพระปกเกล้า,  “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”,  รายงานการวิจัย ,  (เสนอต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ,  ๒๕๕๕), หน้า  ๒๓. 



๑๑๔ 

นักวิจัย สิ่งท่ีค้นพบ 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., , 
รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓) 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธที่จะสามารถจัดการความขัดแย้งในสังคม 
ไทยได้ดีนั้นจะต้อง   

๑) มองกันในแง่ด ี                 ๒) มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน   
๓) สร้างสรรค์ความดี              ๔) นึกถึงความดีของกัน   
๕) ร่วมกันรักษามีระเบียบวินัย   ๖) มีหัวใจพระพรหม   
๗) สร้างสมความสามัคคี          ๘) มั่งมีความเสียสละ   
๙) ลดมานะทิฏฐิ                   ๑๐) ไม่อคติต่อกัน    

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาดส 
(นิธิบุณยากร), (วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎี บัณ ฑิ ต , 
๒๕๔๗) 

รูปแบบการจัดการความขัดแย้งดดยพุทธสันติวิธีที่มีชื่อว่า “ธัม
มิกมัชฌิมวิธี” ที่จะต้อง  

๑) ด าเนินการต่อหน้าผู้มีส่วนได้เสีย   
๒) ด าเนินการด้วยความดปร่งใส   
๓) ยุติธรรม     ๔) สามารถตรวจสอบได้   
๕) รับผิดชอบต่อผลดีและผลเสียที่จะเกิดข้ึน   ๖) ถูกต้อง   
๗) ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้จริง   
๘) เหมาะสมกับสถานการณ์ เหตุและปัจจัย   
๙) ได้ประดยชน์ทุกฝ่าย  
๑๐) เคารพในสิทธิของผู้อื่นหรือสิ่งอ่ืน   
ส าหรับวิธีการหรือข้อปฏิบัติ ประกอบด้วย การเจรจากันเอง  

การเจรจาไกล่เกลี่ยดดยคนกลาง การไต่สวน การมีส่วนร่วม การใช้
อนุญาดตตุลาการ การใช้กระบวนการทางศาล และการออกกฎหมาย   

ชลากร เทียนส่องใจ, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔) 

หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ประกอบไป
ด้วย ๙ ขั้นตอนได้แก ่ 

๑) คุมสติ                   ๒) ท าหน้าที่กัลยาณมิตร  
๓) สื่อสารอย่างลึกซึ้ง     ๔) วิเคราะห์เรื่องราว  
๕) เข้าถึงวิธีการ           ๖) คิดอย่างแยบคาย  
๗) หาจุดสนใจ             ๘) เสนอทางเลือก  
๙) สร้างสัมพันธภาพอันดี  

อธิเทพ ผาทา, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙) 

รูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑. อธิกรณสมถวิธีเป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหา

อธิกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาพระธรรมวินัยใน ๒ เรื่อง
คือ เรื่องท่ีมีดทษและไม่มีดทษ   

๒. อธิกรณสมถวิธีเป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหา
ของพระธรรมวินัย  

๓. อธิกรณสมถวิธีเป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหา    
ที่ถือเอาพระธรรมวินัยเป็นกรอบในการด าเนินการสูงสุด  



๑๑๕ 

นักวิจัย สิ่งท่ีค้นพบ 
๔. อธิกรณสมถวิธีเป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มี

ผู้ด าเนินการคือสงฆ์ดดยมีพระวินัยธรเป็นประธาน   ใช้อ านาจ        
ผ่านทางสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย   

๕. อุปสรรคและปัญหาของอธิกรณสมถวิธี คือ  
           ๑) สงฆ์ผู้ด าเนินการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
เนื่องจากความไม่รู้  
            ๒) สังฆมณฑลไม่มีความเป็นเอกภาพเนื่องจากไม่เคารพ  
ในมติสงฆ ์ 
            ๓) ผู้ละเมิดพระธรรมวินัยไม่มีความละอาย ดง่เขลาและฝืน
มติไม่เคารพการตัดสินของพระวินัยธรและสงฆ์  
            ๔) สังฆมณฑลขาดผู้น าที่เข้มแขจง   
            ๖) ในอนาคตควรมีการประยุกต์รูปแบบ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย เหมาะสมกับยุคสมัย  

จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๘) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับกระบวนทัศน์
กระบวนการยุติธรรมไทยประการแรก เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม  
ที่มี “ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี” ที่มุ่งสู่ความสันติสุข สมานฉันท์
และใช้เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้หลายระดับ
รวมทั้งระดับที่มีการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นขั้นที่มี
ความขัดแย้งสูงสุดในสังคมประการที่สองเป็นปัจจัยภายนอก ความ
เสื่อมของกระบวนการยุติธรรม การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการ
รับมาใช้ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงอันเป็นปัจจัยภายใน (inside) 

อัครเดช พรหมกัลป์, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต,(มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕) 

หลักพุทธธรรมนั้น เป้าหมายที่ส าคัญคือจะต้องท าให้เกิดสามัคคี
ธรรม ดดยทุกคนทุกฝ่ายจะต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อกันด้วยเมตตา 
(เมตตากายกรรม ) พูดจาดีต่อกันด้วยเมตตา (เมตตาวจีกรรม )         
คิดดีต่อกันด้วยเมตตา (เมตตามดนกรรม) แบ่งปันลาภผล ที่ได้มา
อย่างเท่าเทียม (สาธารณดภคี ) ด ารงตนและยึดมั่นศรัทธาในศีล     
(สีลสามัญญตา) มีความเหจนพ้องต้องกันเป็นอาจิณ (ทิฏฐิสามัญญตา) 
ส่วนวิธีการหรือรูปแบบที่จะได้มาซึ่ง "สามัคคีธรรม" นั้นทุกคนทุกฝ่าย
จะต้องพัฒนาและกอบกู้ความเป็นพ่ีเป็นน้องที่แสดงความรัก ความ
ผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความร่วมแรง   
ร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น 
ขณะเดียวกันการรังเกียจเดียดฉันท์ การแบ่งแยกแตกต่าง และการ
เอารัดเอาเปรียบจะต้องช่วยกันสกัดและสลายไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอัน
ขาด หากด าเนินการตามแนวทางนี้ความสงบสุขและความมีสันติสุข 
กจจะคืนกลับมาสู่องค์กรและท้องถิ่น 



๑๑๖ 

นักวิจัย สิ่งท่ีค้นพบ 
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺดญ, 
รายงานการวิจัย 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีบทบาทในการสร้างสันติสุขในชุมชนด้วย
วิธีการ การท าหน้าที่ควบคุมทางสังคม ดดยการควบคุมการใช้
ทรัพยากรของชุมชน การควบคุมทางจิตวิญญาณที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของคนในชุมชนและก ากับกติกาของชุมชนและ การสร้าง
ความสมานฉันท์ภายในชุมชนในรูปแบบการร่วมด้วยช่วยกัน
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจอันดีในชุมชน 
และสามารถเสริมสร้างความเข้มแขจงให้กับชุมชนและรูปแบบในการ
สร้างความยุติธรรม เป็นเครื่องมือในการก ากับควบคุมความเชื่อ    
ของคนที่มีต่อน้ าและป่า ก่อให้เกิดกติกาที่ใช้อ านวยความเป็นธรรม 
ในการแบ่งปันน้ าในชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ      
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา ก่อให้เกิดชุมชนสันติสุข   

สถาบันพระปกเกล้า, 
รายงานการวิจัย,  (เสนอต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการ
สร้างความปรองดองแห่งชาติ,  
๒๕๕๕) 

แนวคิดและกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้นมี
ความเปราะบางและต้องอาศัยเวลาและความอดทนจากทุกฝ่าย การ
สร้างความปรองดองในสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรม     
ในระยะเปลี่ยนผ่านและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ดดยทั้งหมด
นี้จะด าเนินไปสู่ความสมานฉันท ์
 

  

ตารางที ่ ๒.๕  สรุปวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสมานฉันท์ 
 

 ๒.๘.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัย

และด าเนินการจัดท าไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเสนอ ดังนี้ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบว่า ๑) สภาพทั่วไปและ
ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส ร้อยละ ๔๕.๗ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๗๓.๕ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี ร้อยละ 
๔๖.๐ มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ ๕๙.๑ เป็นข้าราชการ ร้อยละ ๕๔.๖ และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน ๖ –๑๐ ปี ร้อยละ ๔๙.๑ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม พบว่า ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา รวมทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = ๓.๐๔,S.D. = ๐.๖๙๘) และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน  ๒) แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ (๑) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การ
แสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือ ชี้แนะ



๑๑๗ 

ให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า (๒) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบ
การศึกษา  ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม (๓) 
ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม  ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ควร ขั้นปัญญา คือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนการพัฒนาศักยภาพ คือ กลุ่ม
ของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีผลกระทบ
ต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับ
ผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา  ๓) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่ม
จากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน ๓ ด้าน คือ T (training) การฝึกอบรม, E 
(education) การศึกษาและ D (development) การพัฒนาน ามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา 
คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญาจะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน ๓ ด้าน คือ
ทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ ดังนั้น แนวทางการพัฒนานี้สามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุ กต์ ใช้ ในการพัฒนาศักยภาพบุ คลากร ได้อย่ างมี

สุรินทร์ธร ศิธรกุล ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับการบริห าร 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ซึ่งมากท่ีสุดคือด้านหลักนิติธรรม 
รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิดเห็นของประชาชนใน ต่อการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มากที่สุดคือ 
หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม  การพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED  Model” ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Sociability มีสังคมที่ดี  Human relation ผู้น าจะต้อง
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้
สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครองคือ        
มีจิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนา     
มืออาชีพ๑๑๐ 

                                         
 ๑๐๙ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม ,“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕7). 
 ๑๑๐สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕6). 



๑๑๘ 

ธิติวุฒิ หม่ันมี ได้วิจัยเรื่องการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 

๑) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรพบว่า เป็นแนวคิดที่เป็นการสร้าง
ความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
รักที่จะอยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยอาศัยองค์ประกอบในการสร้าง
ความผูกพัน ๓ ด้านคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
ด้านการติดตามและประเมินผล 

๒) การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า     
ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างความผูกพันภายในองค์กรกระบวนการ
ดังกล่าวประกอบด้วย ๓ กระบวนการคือ กระบวนการด้านการสอนงานและสนับสนุนการปฏิบัติ 
กระบวนการการมีส่วนร่วม และกระบวนการการสื่อสารทั้งสามกระบวนการนี้ เป็นกระบวนการ      
ที่สร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนภายในองค์กรได ้

๓) รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พบว่ารูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการสร้างความผูกพันด้วยตัวแบบ
3H’sซึ่งได้แก่ Head, Heart, Hand. 

Head ได้แก่กระบวนการร่วมคิด เป็นการร่วมกัน แผนงานในแต่ละโครงการและ
ก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานและสร้างระบบการติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงส าเร็จตามเป้าหมาย  

Heart ได้แก่การร่วมใจ เป็นการจัดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการคิดงาน
แบบสร้างสรรค์ ประกอบกับการท างานด้วยความซื่อสัตย์และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

Handได้แก่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้ลุล่วง
ตามเป้าหมายและทันเวลาด้วยความขยันมุ่งมั่นร่วมกันตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการชื่นชม      
ต่อความส าเร็จของทีมงาน  ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดขององค์กรในการตอบสนองความต้องการ            
ของประชาชนให้มากที่สุด 

ตัวแบบ 3H’s นี้ สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดมีขึ้นในใจของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรให้เกิดมีข้ึนในใจของพนักงานได้๑๑๑ 

 
 

                                         
๑๑๑ธิติวุฒิ หมั่นมี ,  การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๑๙ 

ปชาบดี แย้มสุนทร ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตาม
หลักสังคหธรรมของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์๑๑๒ ผลการวิจัยพบว่า  

๑) คุณลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
ประกอบด้วย ๓ ลักษณะคือ ๑) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ที่องค์กร มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างงาน ลักษณะงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กร เพื่อให้งาน
มีคุณภาพอยู่เสมอ  ๒) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
องค์กรท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นสถานที่ท างานที่ดีที่สุด มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  ๓) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บุคคลากรมี
ความเข้าใจในกระบวนการท างานอย่างชัดเจน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๒) รูปแบบการส่งเสริมความความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส์ประกอบด้วย ๓ รูปแบบดังนี้  รูปแบบที่ ๑ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับ
งาน ได้แก่ การพัฒนาลักษณะงานให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานการ
พัฒนาระบบการท างานให้มีคุณภาพ  รูปแบบที่ ๒ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร 
ได้แก่ การจัดสรรค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินรางวัล การจัดสรร
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้อย่างเหมาะสม  รูปแบบที่ ๓ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร
กับงาน ได้แก่ การมอบหมายให้บุคคลากรท างานที่มีความส าคัญและมีความหมายกับองค์กร การ
พัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน  

๓) กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งเรียกว่า Eow3’S model ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้  กลยุทธ์ที่ ๑ 
การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน (Eows’S) ได้แก่ (ทาน) องค์กรควรมีการปรับปรุง
พัฒนาโครงสร้างลักษณะงานอยู่เป็นประจ า การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ เพ่ือสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติ (ปิยวาจา) มีการจัดระบบสื่อสารการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงถูกต้องและ
ชัดเจน (อัตถจริยา) มีการจัดโครงการส่งเสริมระบบการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ การสร้าง
มาตรฐานการท างานที่เหมาะสมกับสภาพองค์กร (สมานัตตตา) การบริหารจัดการลักษณะงานและ
องค์กรอย่างชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ   และการยอมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน          
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร (Eo2’S) ได้แก่ (ทาน) องค์ควรมี
นโยบายการให้ความรู้ การสอนงาน (ปิยวาจา) การมีระบบการสื่อสาร กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย เป้าหมายขององค์กรอย่างถูกต้องและชัดเจน (อัตถจริยา) การจัดให้มีการพิจารณาค่าจ้าง 
เงินเดือน สวัสดิการอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คุณภาพชีวิตที่ดี (สมานัตตตา) ให้ความเป็นกลาง มี
ภาวะผู้น าของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพ  กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากรกับงาน (Ew3’S) ได้แก่ (ทาน) การจัดให้มีโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน
เพ่ือสร้างความช านาญ (ปิยวาจา) มีระบบการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ลักษณะงานที่ดีและเหมาะสม 

                                         
๑๑๒ประชาบดี แย้มสมุทร,  “กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรม          

ของแรงงานอุตสาหกรรมอิเลจกทรอนิคส์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖). 



๑๒๐ 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (อัตถจริยา) การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบุคคล ความรู้ ความสามารถ (สมานัตตตา) การช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
อยู่เป็นประจ า รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมีความเป็นธรรม ไม่ล าเอียง  

๔) ข้อเสนอแนะ องค์กรควรวางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมองค์กร และ ผู้น า วัฒนธรรมองค์กร และหลักธรรม เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารควรที่จะน าองค์ประกอบดังกล่าว
มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรต่อไป 

พิรัชย์ ศรีราม ได้วิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า 

๑) สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นชุมชนอยู่ในเขตเกษตรกรรมและ 
เขตอุตสาหกรรม การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีปัญหาและผลกระทบด้าน
การบริหารงาน ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการบริหาร
บุคคล ด้านบริหารการศึกษา และด้านบริหารสาธารณะสุข 

๒) การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาค
กลางตอนบน ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ด้าน และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ด้าน พบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งเป็นหลักการบริหารงานและเป็นหลักพุทธธรรม  
ที่เหมาะสมกับการบริหารงาน 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ PIRAT MODEL ดังนี้ (๑) Participation การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรเทศบาลกับประชาชน ในด้านการบริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากร
เทศบาลและประชาชนต้องมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล การบริหารงานที่ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และการเสียสละ 
เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย (๒) Importance ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร ในด้านการ
บริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลและประชาชน วัฒนธรรมขององค์กรเป็น
หัวใจส าคัญในการให้การบริการสาธารณะเพราะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ความ
คาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ การประเมินผลความพึง
พอใจมีความส าคัญสูงมาก   ต่อการบริการ และต้องยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
การเสียสละในการบริหารงาน มีความส าคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างมาก (๓) Responsibility 
ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหาร ในด้านการบริหารการบริการ และการสนับสนุน บุคลากร
เทศบาลและประชาชน เพราะเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินงานโดย
รับผิดชอบต่อหลักกฎหมาย และต่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม และการเสียสละ ร่วมรับผิดชอบต่อระบบการบริหารงานร่วมกันระหว่างประชาชนกับ
บุคลากรเทศบาล (๔) Authority ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในด้านการบริหาร การ
บริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารเทศบาลปฏิบัติตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มี      
ธรรมาภิบาลการก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน การก าหนดกลยุทธ์การบริการที่มี



๑๒๑ 

ประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มบุคลากรเทศบาล และการน ากลยุทธ์การ
สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และต้องยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และการเสียสละ 
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดและ (๕) Transparency หลักความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมภาคสังคม ในด้านการบริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาล ความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมภาคสังคมคือ การบริหารงานของเทศบาล ผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลต้องมีความ
เป็นธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการร่วมมือการบริหารจัดการทุกกิจกรรมของเทศบาล ให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการบริหาร การบริการ ตลอดจนการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลต้อง
ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม และการเสียสละ เพื่อการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและ
เกิดประสิทธิผล๑๑๓ 

ศิริรัตน์ คลังเย็น ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 

๑) การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ การให้บริการ การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

๒) การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ๖ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม   
๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ ๖) หลัก
ความคุ้มค่า และการใช้หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) ทาน ๒).ศีล         
๓)  ปริจจาคะ ๔) อาชวะ ๕) มัททวะ ๖) ตปะ ๗) อักโกธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ขันติ ๑๐) อวิโรธนะ และ
ทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓) รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ารูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาล       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยตัวแบบ SIRIRAT Modelได้แก่ Service mind ได้แก่การให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต การบริการสาธารณะถือเป็นบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ของท้องถิ่น เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน จะต้องด าเนินการแก้ปัญหาให้อย่างทันท่วงที  
Integration ได้แก่การท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  Responsibility ได้แก่ความ
รบัผิดชอบร่วมกับระบบการบริหาร ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีความสัมพันธ์กัน เพราะองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็น
จะต้องด าเนินงานโดยรับผิดชอบต่อหลักกฎหมาย และต่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่น Importance 
ได้แก่การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะ

                                         
๑๑๓พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลัก

พุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒๒ 

ของภาครัฐ เพ่ือให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชน Result ได้แก่
ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจตลอดจนได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีมากจากการบริหารจัดการขององค์กรที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มงาน Achievement ได้แก่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน
Transparency ได้แก่กระบวนการท างานกฎเกณฑ์ กติกา มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชนสามารถเข้าถึง และทราบข้อมูล 
หรือข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ๑๑๔ 
 
ล าดับที่ นักวิชาการหรือ

แหล่งข้อมูล 
แนวคิดหลัก 

๑ 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
สุทธญาณ์ โอบอ้อม, 
(๒๕๕๓) 

๑) สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
๒) แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมทีเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร อปท.ด้านฝึกอบรมและอ่ืน ใช้ศีล 
สมาธิและปัญญา 
๓) องค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพศักยภาพบุคลากรใช้
E(education) T (Training) D (Development) 

๒ สุรินทร์ธร ศิธรกุล, 
(๒๕๕๗) 

๑.องค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
น าไปใช้ในการบริหารอปท คือ แนวคิดเก่ียวกับผู้น า 
 ๒.ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับดีมากและมากที่สุด ด้านนิติธรรม 
น้อยที่สุด หลักความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วม 

๓ ธิติวุฒิ หมั่นมี, 
(๒๕๕๖) 

๑.สร้างความรู้สึกของบุคลากรให้ เกิดความรักองค์กร           
มีความก้าวหน้าในอาชีพอาศัยองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ 
กระบวนการปฏิบัติงาน ,ค่านิยม ,และด้านการติดตาม
ประเมินผล 
๒ .สร้างความผูก พันต่อองค์กรอาศัยกระบวนการ ๓ 
กระบวนการคือ กระบวนการด้านการสอนงาน สนับสนุน 
การมีส่วนร่วมและกระบวนการสื่อสาร 
๓.รูปแบบการสร้างความผูกพันต้องมีปัจจัยตัวแบบ 3 H’s 
ได้แก่ Head,Heart,Hand 

                                         
๑๑๔ศิริรัตน์ คลังเยจน, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๑๒๓ 

ล าดับที่ นักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล 

แนวคิดหลัก 

๔ ปชาบดี แย้มสุนทร 
(๒๕๕๖) 

ผู้น า วัฒนธรรมองค์กร และหลักธรรม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหาร
ควรที่ จะน าองค์ประกอบดังกล่าวมาใช้ ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรต่อไป 

๕ พิรัชย์ ศรีราม, 
(๒๕๕๗) 

การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ด้าน และหลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ด้าน พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการบริหารงานอยู่ ในระดับที่ ดีมาก ซึ่ งเป็นหลักการ
บริหารงานและเป็นหลักพุทธธรรมที่ เหมาะสมกับการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลในองค์กร 

๖ ศิริรัตน์ คลังเย็น, 
(๒๕๕๗) 

ใช้หลักทศพิธราชธรรมและทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช้
บริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
ตารางท่ี  2.๖  แสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับความสมานฉันท์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสาราณียธรรม ๖  
หลักอปริหานียธรรม ๗ และข้อมูลพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยจะได้น า แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะน าไป
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและด าเนินการวิจัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 

๒.๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม

ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

           (ตัวแปรต้น)               (ตัวแปรตาม) 
(Independent  variables)    (Dependent  variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๒.๖  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดนครสวรรค์ 
๑. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
      และย่อมรับร่วมกัน 
๒. การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมาย 

ที่เท่าเทียมกัน 
๓. การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคี 

เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม 
๓................................... 

 

               หลักสาราณียธรรม  ๖ 
             ๑. หลักเมตตากายกรรม 
             ๒. หลักเมตตาวจีกรรม 
             ๓. หลักเมตตามโนกรรม 
             ๔. หลักสาธารณโภคี 
             ๕. หลักสีลสามัญญตา 
             ๖. หลักทิฎฐิสามัญญตา 
 

             ปัจจัยการบริหาร 
             ๑. ด้านบุคลากร 
             ๒. ด้านงบประมาณ 
             ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
             ๔. ด้านการบริหารจัดการ 
 

         หลักอปริหานิยธรรม  ๗ 
       ๑. หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
       ๒. หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและ 
           พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
       ๓. หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและ 
           ไม่เพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้ว 
       ๔. หลักสักการะ  เคารพนับถือ   
           บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ 
       ๕. หลักคุ้มครอง  ป้องกันบุคลากร 
       ๖. หลักเคารพบูชา  สักการะนับถือ 
           ปูชนียสถานส าคัญ 
       ๗. หลักให้ความอารักขา  บ ารุงคุ้มครอง   
           อันชอบธรรมแก่บุคลากร 
 



๑๒๕ 

 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยอธิบายได้ว่าการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้       
หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยจะศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

๑) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาประกอบด้วย    
(๑) บุคลากร (๒) งบประมาณ (๓) วัสดุอุปกรณ์ (๔) การบริหารจัดการ 

๒) หลักสาราณียธรรม ๖ ได้แก่ (๑) หลักเมตตากายกรรม (๒) หลักเมตตาวจีกรรม     
(๓) หลักเมตตามดนกรรม (๔) หลักสาธารณดภคี (๕) หลักสีลสามัญญตา (๖) หลักทิฎฐิสามัญญตา   

๓) หลักอปริหานียธรรม ๗ ได้แก่ (๑) หลักการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (๒) หลักการ
พร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม (๓) หลักการไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ      
ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ๔) หลักการสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ (๕) หลักการ
คุ้มครอง ป้องกันบุคลากร (๖) หลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญ (๗) ให้ความ
อารักขา บ ารุงคุ้มครอง อันชอบธรรมแกบุ่คลากร 

๔) เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามขั้นตอนการวิจัย ดดยมีการน าหลักพุทธธรรมมา    
ประยุกต์ใช้เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ตามล าดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์       
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้มีข้ันตอนในการศึกษา  ดังนี้ 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed 
Methoded Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key Informant)  จากนั้นน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการวิจัย         
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรและน ามาวิเคราะห์      
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ แล้วท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussions) โดยจัดกลุ่มสนทนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิใช้แบบสนทนากลุ่มเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล  เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเสนอแนะและหาข้อสรุป  
ในการวิจัย และน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะน าเสนอผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑.๑  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth  interview)  โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๘ รูป/คน ได้แก่ (๑) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (๒) ผู้แทนจากเทศบาล (๓) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล (๔) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
(๕) นักวิชาการ (๖) พระภิกษุสงฆ์   
 ๓.๑.๒  กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research)  โดยการแจกแบบสอบถามกลุ่ม
ประชากร จ าแนกแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด  ๑๐,๕๔๓  คน๑  ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการ         
ของยามาเน่ (Taro Yamane)๒   

                                         
๑ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์,  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘. 
๒สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์,  (กรุงเทพมหานคร : สามลดา,  

๒๕๕๕),  หน้า  ๑๘๕. 



 

 

๑๒๗ 

 ๓.๑.๓  กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus Group  Discussions)  โดยจัดกลุ่มสนทนา
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วยนักวิชาการ 
และพระภิกษุสงฆ์ ที่มคีวามรู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้ 
 

๓.๒  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๒.๑  ส ำหรับกำรสัมภำษณ์ เชิงลึก ( In-depth interview)  ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ        
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๘ รูป/คน ดังนี้ 
  ๑)  พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต   
   พระอารามหลวง 
  ๒)  พระราชพุฒิเมธี รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม   
   พระอารามหลวง ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๓)  พระนิโรธรักขิต เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต   
      ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
   ๔)  นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ   
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
   ๕)  นายธีระเดช บางสมบูญ ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง   
     จังหวัดนครสวรรค์ 

  ๖)  นายวีระ บ ารุงศรี นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี  
   จังหวัดนครสวรรค์ 

  ๗)  นายอรรถกร รุ่งเจิดฟ้า นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ   
   จังหวัดนครสวรรค์ 
   ๘)  นายจ าลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก   
     อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

  ๙)  นางสาวช่อทิพ สาคิรินทร์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
   งานปกครอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   

  ๑๐)  นายบุญช่วย เมธประสพสันต์ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
     อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๑๑)  นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์   
     อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๑๒)  ดร.สนั่น กัลป์ปา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยา 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคัมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

  ๑๓)  นายศรชัย อธิปฏิเวชช นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง อ าเภอชุมแสง   
     จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๑๔)  นางไพลิน โตอ้ิม นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก อ าเภอพยุหะคีรี  
     จังหวัดนครสวรรค ์



 

 

๑๒๘ 

  ๑๕)  นายวรพจน์ ทับพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง   
     อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๑๖)  นายประยุทธ์ สุขส าราญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ   
     อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๑๗)  จ.ส.อ.สวัสดิ์ อ่ าทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว   
     อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๑๘)  นางนิชนันท์ ฤทธิคง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์  
     อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๓.๒.๒  ส ำหรับกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research)  ประชากรในการวิจัยเชิง
ปริมาณ คือกลุ่มประชากร จ าแนกแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (๒)  
เทศบาล  (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๑๐,๕๔๓  คน๓  ได้มีการแบ่งแยก
กลุ่มประชากรในการศึกษา  ดังนี้ 
   ๑)  กลุ่มประชาการ 
   จากการจ าแนกกลุ่มประชากร แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เทศบาลในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๑๐,๕๔๓ คน  
   ๒)  กลุ่มตัวอย่าง 
       กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย  ผู้ วิจั ยท าการสุ่ มตั วอย่ างแบบง่าย (Random  
Sampling) จากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์  ประกอบด้วย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (๑) ท าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่  
(Taro  Yamane)๔  คือ 
 

สูตรยามาเน่        
 

โดย              n   =    ขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่ม 
     N   =    ขนาดประชากรทั้งหมด 

                  E   =    ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม 
 
 
 
 

                                         
๓ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์,  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘. 
๔สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์,  (กรุงเทพมหานคร :  สามลดา,  

๒๕๕๕),  หน้า  ๑๘๕. 
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๑๒๙ 

 ประชากรทั้ งหมด ๑๐,๕๔๓ คน และผู้ วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างให้มีความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ ๕  (คือ .๐๕)  เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  

 
 
 

  
 

 
 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  เท่ากับ ๓๘๕ คน 
   (๒)  หาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ตามสัดส่วนของบุคลากรของแต่ละสถานที่ด้วยการเทียบสัดส่วน 
   (๓)  ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย  (Random Sampling)       
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๕ คน ในกลุ่มประชากรทั้งหมด จ านวน ๑๐,๕๔๓ คน  ได้ดังนี ้
 

 ตารางที่  ๓.๑  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

 

ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำแนกประเภท ประชำกร/คน กลุ่มตัวอย่ำง/คน 

๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๖๔๐ ๒๓ 
๒ เทศบาล ๓,๓๑๘ ๑๒๑ 
๓ องค์การบริหารส่วนต าบล ๖,๕๘๕ ๒๔๑ 

 รวม ๑๐,๕๔๓ ๓๘๕ 
 

 ผู้ วิจัยได้น าเครื่องมือการวิจัยไปแจกกับกลุ่ มตัวอย่างการวิจัยทั้ งหมดซึ่ งได้ รับ
แบบสอบถามการวิจัยกลับมาในที่นี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลมาก
ที่สุดจ านวน ๓๘๕ ชุด ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยที่ค านวณได้เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ๓.๒.๓  ส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus Group Discussions) โดยจัดกลุ่ม
สนทนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๐ รูป/คน ได้แก่ 
   ๑)  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   ๒)  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ๓)  พระครูวินัยธรอเนก เตชวโร, ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์ 
   ๔)  พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
   ๕)  ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ทองอินทร์  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
   ๖)  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
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๑๓๐ 

   ๗)  ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นในมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
   ๘)  อาจารย์  ดร.ยุทธนา  ประณีต  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
   ๙)  อาจารย์  ดร.สุริยา  รักษาเมือง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ๑๐)  อาจารย์  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

๓.๓  กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๓.๑  กำรสัมภำษณ์ เชิงลึก (In-depth interview)๕  มีการสร้างเครื่องมือที่ ใช้     
ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 
   ๑)  ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมและการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากพระไตรปิฎก หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับข้อง แล้วก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยให้ครอบคลุมกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
   ๒)  จัดท าฉบับร่างชุดค าถามที่เป็นประเด็นจะใช้ในการสัมภาษณ์ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่  ๑  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ ๒) การ
บริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๓) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 
   ส่วนที่  ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  ได้แก่ ๑) บุคลากร    
๒) งบประมาณ ๓) วัสดุอุปกรณ์ ๔) การบริหารการจัดการ 
   ส่วนที่  ๓  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่  ๑) หลักเมตตากายธรรม ๒) หลักเมตตาวจีกรรม     
๓) หลักเมตตามโนกรรม ๔) หลักสาธารณโภคี ๕)หลักสีลสามัญญตา ๖)หลักทิฎฐิสามัญญตา  
   ส่วนที่  ๔  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ๑) หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) หลักพร้อมเพรียง
กันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ๓) หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่
บัญญัติไว้แล้ว ๔) หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ ๕) หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร    
๖) หลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญ ๗) หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบ
ธรรมแก่บุคลากร 

                                         
 ๕สชุาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์, ศ.ดร.. ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์. (กรุงเทพมหานคร : สามลดา, 
๒๕๕๕),  หน้า  ๓๙๑. 



 

 

๑๓๑ 

   ส่วนที่  ๕  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
   ๓)  ขอค าปรึกษาแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ    
ชุดค าถามแบบสัมภาษณ์และปรับแก้ไขข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
   ๔)  น าชุดค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการน า ไป     
เป็นเครื่องมือในลงภาคสนาม 
 ๓.๓.๒  กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research)  มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม  ประกอบด้วย 
   ๑)  ศึกษาประเด็นที่จะใช้วัดแบบสอบถามโดยก าหนดจากวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการวิจัย 
   ๒)  ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมและการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากพระไตรปิฎกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ๓)  ให้ความหมายและเขียนนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการในการวิจัยจากแนวทางที่ได้
ศึกษาจากพระไตรปิฎก หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ๔)  เขียนฉบับร่างค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการในการวิจัยและ
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น ๖ ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่  ๑  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทของบุคลากร ประสบการณ์การท างาน 
   ตอนที่  ๒  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ๑) บุคลากร ๒) งบประมาณ ๓) วัสดุอุปกรณ์ ๔) การบริหารการจัดการ  
โดยมีระดับความคิดเห็น มีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก  

   ตอนที่  ๓  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่  ๑) หลักเมตตากายธรรม ๒) หลักเมตตาวจีกรรม     
๓) หลักเมตตามโนกรรม ๔) หลักสาธารณโภคี  ๕) หลักสีลสามัญญตา  ๖) หลักทิฎฐิสามัญญตา   
โดยมีระดับความคิดเห็นมีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก  



 

 

๑๓๒ 

   ตอนที่  ๔  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ๑) หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) หลักพร้อมเพรียง
กันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ๓) หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่
บัญญัติไว้แล้ว ๔) หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ ๕) หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร    
๖) หลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญ ๗) หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบ
ธรรมแก่บุคลากร โดยมีระดับความคิดเห็นมีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก  

   ตอนที่  ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ  ๒) การบริหาร
โดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๓) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม โดยมีระดับความคิดเห็นมีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก  

   ตอนที่  ๖  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ ในการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นค าถามที่
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างเสรี เพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างๆ   
   ๕)  น าเสนอแบบสอบถามฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและส านวนภาษาท่ีใช้ 
   ๖)  น าแบบสอบถามฉบับร่างไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองเพ่ือน าผลมา
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามไม่ต่ ากว่า ๓๐ ตัวอย่าง ถ้าหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไป  ผู้วิจัย
ยังสามารถแก้ไข้และปรับปรุงได้ทัน 
   ๗)  การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
    (๑)  หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสร็จแล้ว
นั้น เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๕  ท่าน ประเมินเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการในการวิจัย 
ตลอดจนภาษาที่ใช้เป็นข้อถามเป็นรายข้อ และน ามาปรับแก้ข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of  
Item-Objective Congruce : IOC ) โดยได้ค่า  IOC  จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญระหว่าง      
๐.๘ - ๑.๐ 



 

 

๑๓๓ 

    (๒)  การหาค่าความเชื่อมั่น  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out)    
กับกลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๓๐ คน และน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Coefficient of Alpha)  ตามแบบของครอนบราค 
(Cronbanch)   
   ๗)  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดท าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นซึ่งมีคุณภาพแล้วมาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๓.๓  กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus Group Discussions) มีการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย  
   ๑)  ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมและการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากพระไตรปิฎก อรรถกถา  หนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) เขียนฉบับร่างค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่  ๒  แบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ๒) ปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง ๓) หลักสาราณียธรรม ๖ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีอะไรบ้าง 
๔) หลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง ๕) การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้นควรเป็นอย่างไรบ้าง 
   ๓)  ขอค าปรึกษาแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับค าถามแบบ
สัมภาษณ์และปรับแก้ไขข้อค าถามเพ่ือเตรียมพร้อมที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๔ 

๓.๔  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๔.๑  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก๖  (In-depth interview)  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   ๑)  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นการเก็บข้อมูลจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับหลัก พุทธธรรม
และการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒)  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นการเก็บข้อมูล
จากหนังสือ เอกสารงานวิชาการต่างๆ ทั้งที่ เป็นหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ตลอดจนวารสารสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะในส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๘ รูป/คน ได้แก่  
    (๑)  ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
    (๒)  ผู้แทนจากเทศบาล   
    (๓)  ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (๔)  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด  
    (๕)  นักวิชาการ  
    (๖)  พระภิกษุสงฆ์   
   โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ     
เพ่ือร่วมการสนทนาพร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้าและจะก าหนดวัน เวลา  
และสถานที ่ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องบันทึกภาพ 
 ๓ .๔ .๒   กำร วิจั ย เชิ งส ำรวจ  (Survey Research) เป็ น การวิ จั ย เชิ งป ริม าณ 
(Quantitative Research) เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   ๑)  แจกแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ผู้วิจัยอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและกรอก
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  กล่าวคือ  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  
จ านวน  ๓๘๕  คน  แบ่งเป็น  ๓  กลุ่ม  ได้แก่   
    (๑)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  จ านวน  ๒๓  คน   
    (๒)  เทศบาลในเขตจังหวัดนครสวรรค์  จ านวน  ๑๒๑  คน 
    (๓)  องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๒๔๑  คน   

                                         
 ๖สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์, ศ.ดร.. ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์. (กรุงเทพมหานคร : สามลดา
, ๒๕๕๕),  หน้า  ๓๙๑. 



 

 

๑๓๕ 

 เ มื่อกลุ่มตัวอย่างอนุญาต ผู้วิจัยสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนของแบบสอบถาม
จากนั้นน ากลับมาเก็บรวบรวมไว้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
 ๓.๔.๓  กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ๗  (Focus Group Discussions) เป็นการจัดกลุ่ม
สนทนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสนทนากลุ่ม มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 
   ๑)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วยนักวิชาการและ
พระภิกษุสงฆ์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้  
 เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ เสนอแนะและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสือ
อย่างเป็นทางการโดยค ารับรองจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพ่ือร่วมการสนทนากลุ่ม พร้อมกับ      
ส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่ใช้ในการสนทนากลุ่มล่วงหน้า และจะก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในจัดกลุ่ม
สนทนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องบันทึกภาพ 
  

๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
 ๓.๕.๑  กำรสัมภำษณ์ เชิงลึก  (In-depth interview) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
   ๑)  วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เป็นหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวหลักพุทธธรรม
และการส่งเสริมสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒)  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview)  จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ น ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและจ าแนกข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันอยู่ ในเรื่อง
เดียวกัน เชื่อมความสัมพันธ์  สรุปข้อมูลที่รวบรวมได้ตามความคิดเห็นภาพรวมของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓ .๕ .๒   กำร วิจั ย เชิ งส ำรวจ  (Survey Research) เป็ น การวิ จั ย เชิ งป ริม าณ 
(Quantitative Research) โดยการส ารวจใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
   ๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
ไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง น ามาจัดหมวดหมู่  ข้อค าถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่จะต้งอก าหนดระดับมาตราส่วนที่เป็นข้อความให้เป็นค่าน้ าหนัก
ตัวเลข เพ่ือประโยชน์การในไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งจะก าหนดค่าน าหนัก  ตามวิธีการ     

                                         
 ๗สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์, ศ.ดร..  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์. หน้า  ๓๙๓. 
 



 

 

๑๓๖ 

ของลิเคร์ท (Likert)๘  โดยการก าหนดระดับไว้ ๕ ระดับ โดยแปลความหมายเพ่ือจัดระดับค่าเฉลี่ย
ออกเป็นช่วง ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐-๕.๐๐  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐-๔.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มาก 
   ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐-๓.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด 
   และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้
การวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage),  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   ๒)  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้การทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation)  
 ๓.๕.๓  กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus Group Discussions) โดยจัดกลุ่มสนทนา
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิใช้แบบการสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ดังนี ้
   ๑)  วิเคราะห์หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์   
   ๒)  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
ก่อนที่จะน าผลการสนทนากลุ่มไปเพื่อสรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยต่อไป 

                                         
 ๘พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร.,ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์,  (เชียงใหม่ : 
ประชากรธุรกิจ,  ๒๕๒๘),  หน้า ๑๘๘-๑๘๙. 



 
 

บทท่ี  ๔ 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น       
๔  ส่วน  ดังนี้ 

๔.๑  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  interview) 
๔.๒  ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  Research)   

    ๔.๒.๑  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรม 
     กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      จังหวัดนครสวรรค์  

๔.๓   ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus  Group  Discussions)   
 ๔.๔   องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

๔.๑  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  interview)   
ส่วนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
๑)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน ที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน ที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่การจัดโครงการ  และกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภายในองค์กร และการบริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์     
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑  

ประชุมชี้แจงให้ความรู้ท าความเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  เน้นการเคารพและยอมรับ
ความเห็นของทุกฝ่าย  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน     
ที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดเวทีประชาคม   
ของประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน๒  

การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันนั้น  ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรม  แต่ละ
เดือนมีการจัดกิจกรรมกัน  มาประชุมกัน  พูดคุยกันปรึกษาหารือปัญหากัน  ของแต่ละส่วนงาน  
ปรึกษาหารือกันทุกเดือนโดยการประชุมกันทุกส่วนงาน  ได้แก่  ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภา  
ผู้บริหาร ข้าราชการประจ า พนักงาน วันที่  ๒๐  ของทุกเดือน  สร้างมนุษย์สัมพันธ์  สิ่งไหนท าไม่ได้  
จะไม่บอกสิ่งนั้น สิ่งไหนท าได้ก็จะแนะน าสิ่งนั้นต้องพัฒนาเป็นแบบอย่างให้ การบริหารโดยบังคับใช้
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  มีวิธีการปฏิบัติ  ระเบียบวินัย  ระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร  การจัดท า
โครงการต้องมีระเบียบ การท างานก็จะเป็นอิสระเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  และมีการ
รณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยการการจัดกิจกรรม  แต่ละเดือนมีการ
จัดกิจกรรมกัน  และมีการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน๓ 

เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในองค์การ โดยการสร้างพ้ืนที่ทางความคิด เปิดกว้างทางความคิด สร้างพ้ืนที่ทางความคิด  
มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละคนในองค์กร เพ่ือสร้างกระบวนการยอมรับต้องมีการ
แลกเปลี่ยนหรือแช่องค์ความรู้ท าให้เกิดการยอมรับกันในที่สุด จึงเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ยอมรับร่วมกันที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหาร   
โดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในบริบท สังคมอุปถัมภ์  ค้ าชูกันมาตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน  ที่เรียกว่า น้ าผึ้งเรือเสือผึ้งป่า  

                                                        
๑สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒สัมภาษณ์ นางสาวณิชนันท์ ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์,           

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๓๙ 
 

ดังนั้น  การใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคกันต้องค านึงถึง ๒ ส่วน คือ (๑) ความถูกต้อง 
คือ ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย (๒) ความถูกใจ คือถูกตามหลักศีลธรรม จึงมีกฎหมายไว้ เพ่ือผดุง
คุณธรรม๔ 

มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ท าความเข้าใจถึงเป้าหมายของเทศบาล โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  เน้นการเคารพและยอมรับความเห็น
ของทุกฝ่าย  “การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อย”๕ 

เปิดโอกาสให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานมีส่วนร่วมการสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสมาฉันท์ให้เกิดขึ้น  และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลการไปร่วม
เป็นจิตอาสาช่วยพัฒนาชุมชนอีกท้ังมีการจัดการแข่งขันกีฬาในต าบลเพ่ือความสามัคคีปรองดองกัน๖ 

มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลมีการประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ความรับมือโครงการต่างๆ  รวมถึงมีงบประมาณที่น ามาบูรณาการร่วมกัน ต้องมีทีมที่เข้มแข็งเปิด
พ้ืนที่ความคิดเพ่ือขจัดความขัดแย้งทั้งระบบ๗ 

จัดตั้งรวมกลุ่มกันในท้องถิ่น เพ่ือท าสาธารณะประโยชน์หรือท าจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม จะท าให้มีความสามัคคีกันมากข้ึน “เพ่ิมกิจกรรมจิตอาสา ความขัดแย้งไม่บังเกิด”๘ 

บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในข้อมูลข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  บ้าง  พยายามให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรมสร้างจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ๙ 

จะไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นและได้แสดง
ความคิดเห็นออกมาให้เต็มที่  มีความตั้งใจท างานให้เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน๑๐ 

รับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้บุคลากร 
องค์กรในท้องถิ่นให้รู้จักความสามัคคีและรู้จักการมีส่วนร่วมและจัดให้มีการท ากิจกรรมในการที่จะท า
ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น  มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของผู้คนและให้สิทธิในการออกแบบกิจกรรม   
แก่ผู้คนส่วนรวมได้ร่วมลงมือท า๑๑ 

                                                        
๔สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๖สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๘สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,     

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๙สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๐สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้ านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๔๐ 
 

รู้บริบทขององค์กร รู้เบื้องหลัง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น าไปให้ได้ในการจัดการความรู้  
กระบวนการถอดบทเรียนเพ่ือกระจายองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  ท าให้มีความเก่ง  ช านาญแต่ละเรื่อง
ไม่เหมือนกัน  มีความเด่นไม่เหมือนกัน  จึงน าจุดเด่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และยอมรับในความเป็น
ตัวตน ในความเก่งของเขา เปิดพื้นท่ีทางความคิด เปิดความคิดเปิดใจร่วมกัน สมานฉันท์ก็เกิดง่าย๑๒ 

ผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท าความเข้าใจ  การให้เกียรติโดยท าตามล าดับขั้นตอน
ของระเบียบกฎหมายน าไปสู่ การส่วนร่วมในการบริหาร  ให้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน รับฟังความ
คิดเห็นทุกระดับ ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ และพูดคุย
อย่างมีสติและไมตรีจิตต่อกันเป็นที่ตั้ง๑๓ 

ประชุมหารือกับประชาชน เคารพความคิดเห็นของกันและกันโดยที่ไม่มีข้อขัดแย้ง      
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม  และไม่ฝักใฝ่อยู่ฝ่ายใด๑๔ 

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารองค์กร  เปิดโอกาสให้กับบุคลากร
ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในการท างานโดยการให้ความรู้  ใช้เวทีประชาคมเสนอปัญหา ผู้น าต้องมั่งคง    
ในคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในการบริหารงาน๑๕ 

ฟังความคิดเห็นของส่วนรวมมากกว่าความคิดเห็นส่วนตัว เสนอความคิดเห็นของกันและ
กัน  และรับฟังซึ่งกันและกัน๑๖ 

จัดให้มีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทั้งหมดได้พบ    
ประพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน๑๗ 

มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารงานองค์กร  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน๑๘ 
 
 
 
 

                                                        
๑๒สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๓สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ์  นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,           

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๕สัมภาษณ์  นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง        

จังหวัดนครสวรรค์,  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์,  

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๘สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์ ,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,           

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๔๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ บังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับ

ร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็น
ประจ าทุกเดือน   

 
 

๑๕ 

 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 

๓ เปิดพื้นท่ีหรือเวทีทางความคิดให้เกิดการ
ยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในองค์การ 

 
 

๑๗ 

 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 

๔ ไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่  ค านึงถึง
หลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ช่วยกันตัดสินใจ 

 
 

๑๑ 

 
 
๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔ 

 
๒) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สร้างความมีระเบียบ  บริหารโดยใช้อ านาจหน้าที่ในการประสานงานที่ชัดเจน  มีนโยบาย  

แผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น๑๙ 
การบริหารทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว ถ้าเรา

ปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกันแล้ว  ก็จะท าให้ไม่เกิดความแตกแยกในองค์กรได้๒๐ 
มีการเคร่งครัดที่ชัดเจน และปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎหมาย อบรมเรื่องกฎหมายให้ผู้ที่ยังไม่มี

ความรู้ ให้มีความรู้มากพอที่จะน ามาใช้ในชีวิตได้๒๑ 
มีระเบียบ อ านาจหน้าที่ในการประสานงานที่ชัดเจน มีนโยบาย  แผนงาน การติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน  สร้างจิตส านึกในการใช้และปฏิบัติตามกฎหมายเป็นการสร้าง      
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน๒๒ 

                                                        
๑๙สัมภาษณ์   นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,           

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ, ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์,  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี, นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์,    

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์,  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๔๒ 
 

ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท าให้เท่าเทียมกัน  
และอีกท้ังสิทธิเท่าเทียมกันด้วย๒๓ 

ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้คนในองค์กรทราบพร้อมๆ กันว่า ต้องปฏิบัติอย่างไร  มีโทษ
อย่างไร แล้วบังคับใช้ให้เสมอกันตามล าดับขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้คุณให้โทษอย่าง
เท่าเทียมกัน๒๔ 

บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก่อเกิดอย่างไร  อยู่ร่วมกันและมีวัฒนธรรม
องค์กรอย่างไร  ในอดีตที่ผ่านมา  ความเป็นมาขององค์กรเป็นอย่างไร มีจุดแตกหัก  มีความขัดแย้ง
หรือความไม่ลงลอยกัน  อาจเกิดการแบ่งกลุ่มในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่  กลุ่มอ านาจ  กลุ่มผลประโยชน์  
กลุ่มการเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น  ระบบอุปถัมภ์  ถ้าเกิดกลุ่มเหล่านี้ขึ้น
จะไม่สามารถใช้กฎหมายให้เป็นธรรมได้  ไม่มีความเป็นกลาง  สร้างความเสมอภาคทางกฎหมายไม่ได้  
ถ้าหากว่าถ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผู้น าหรือผู้บริหาร ไม่มีหลักการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
หลักกฎหมาย  ก็จะเป็นการไม่ดีต่อองค์  เพราะบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระบบสังคม
อุปถัมภ์  ค้ าชูกันมาตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน  ที่เรียกว่า น้ าผึ้งเรือเสือผึ้งป่า  บ้างทีกฎหมายก็ไม่
สามารถก่อให้เกิดเสมอภาคกับทุกคน  โดยเป็นธรรมกับทุกคน  อาจจะหนีไม่พ้นอคติ ๔ ล าเอียง
เพราะรัก กลัว  โกรธ หลง  ตราบใด  ก็ตามผู้น าหรือผู้บริหารไม่มีหลักการ  ก็จะเกิดอคติ๔ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา  ดังนั้น  การใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคกันต้องค านึงถึง ๒ ส่วน  คือ 
(๑) ความถูกต้อง  คือ ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย  ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมมันถึงจะถูกต้อง
ตามหลักการบริหารจัดการในการปกครองที่ไม่ท าลายซึ่งกันและกัน (๒) ความถูกใจ  แต่ถ้าถูกต้อง
ตามตามหลักกฎหมายแล้ว  แต่ไม่ถูกใจ  คือไม่ถูกธรรม อันก็จะเกิดแรงกระเพ่ือมขึ้นได้  ถ้าถูกต้อ ง  
ถูกธรรมก็คือ หลักศีลธรรม  หลักศีลคือ ห้าม  เว้น  อย่า  ให้ละเลิก  ธรรมคื อท าให้ถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรม เช่น ถูกต้องตามหลักศีลธรรม  หลักจริยธรรม  คุณธรรม  มโนธรรม  มันคือ
ความชอบธรรมโดยไม่ค านึกถึงความถูกใจ  ไม่ถูกใจ  เพราะธรรมชาติคนไม่สามารถท าให้ใครถูกใจได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ย่อมมีทั้งคนถูกใจและไม่ชอบใจ  เพราะไม่ถูกใจตัวเองไม่ได้รับผลตอบสนองความ
ต้องการ  เช่น  ให้อ านาจ  ให้ผลประโยชน์  ให้ต าแหน่ง  ก็เลยถูกใจ  โดยไม่ค านึงถึงหลักการ  
หลักเกณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายหรือหลักธรรม  มันก็เกิดความล าเอียงเกิดความไม่เท่าเทียมกัน
การที่จะท าอย่างไรที่จะใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน  ต้องค านึงถึงหลักความถูกต้องมี  ๒ ส่วน  คือ  
หลักศีลธรรม หลักกฎหมายที่เกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะมันไม่มีการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการร่าง  สร้าง  ใช้กฎหมาย  แต่กฎหมายส่วนใหญ่เกิดจากคนกลุ่มหนึ่ง
ที่มาร่างกฎหมายโดยที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีส่วนร่วม  เหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งร่างกฎหมายเพ่ือมาบังคับ
คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็น  เป็นการตอบสนองกลุ่มผู้ร่างกฎหมาย  กลุ่มชนชั้นน า          
ร่างกฎหมายขึ้นมา การบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายในองค์กร  ตัวบท

                                                        
๒๓สัมภาษณ์  นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,          

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔สัมภาษณ์  นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 



๑๔๓ 
 

กฎหมายดีอยู่แล้ว  สิ่งที่ท าให้เกิดประเด็นปัญหา ก็คือคนที่บังคับใช้กฎหมาย  คือผู้มีอ านาจมีการใช้
กฎหมาย  เพ่ือช่วยรักษาผลประโยชน์องค์กรมากน้อยแค่ไหน ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง เพราะมีผลประโยชน์มีการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย แสวงหาช่องว่าง จึงท าให้กฎหมายมีไว้เป็น
เครื่องมือ มีกฎหมายสักว่ามีกฎหมาย ผู้บริหารหรือผู้น าต้องใช้กฎหมาย เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร
หรือสังคม การบริหารกฎหมายให้เป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์ยุติธรรมสิ่งส าคัญคือ มีกฎหมายไว้เพ่ือผดุง
คุณธรรมเท่านั้น สรุปการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑) ตัวผู้น าหรือผู้บริหาร จะต้อง
ให้มีกฎหมาย  แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  เพราะทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับใช้กฎหมาย  
๒) เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปเพ่ือผดุงผลประโยชน์ขององค์กรหรือสังคมเพ่ือรักษาหลักการ  
กฎหมายจึงจะเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกภาคส่วน ๓) กฎหมายนั้นเมื่อมีแล้วต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการเรียนรู้กฎหมายนั้น  คนที่ใช้กฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมาย         
ต้องปราศจากอคติ ๔) ตามหลักพระพุทธศาสนากฎหมายจะมีความยุติธรรม๒๕ 

ยึดหลักกฎหมายเป็นหลักโดยไม่แบ่งแยก ไม่แบ่งชนชั้น เท่าเทียมกัน ต้องไม่ละเลย       
ต่อกฎหมาย ต่อหน้าที่ตนเอง เมื่อเจอคนท าผิดต้องได้รับบทลงโทษ๒๖ 

จะไม่น ากฎหมายมาใช้ในทางที่ผิด โดยจะไม่น ามาใช้เป็นอ านาจของตัวเองในการท างาน  
จะต้องใช้กฎหมายไปในทางท่ีตรงไปตรงมา  ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน๒๗ 

น าระเบียบและอ านาจหน้าที่มาใช้ประสานงานเพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติงานตามผลที่ได้
ก าหนดไว้  และสร้างความปรองดองสมานฉันท์และจะต้องมีการติดตามและประเมินผลการท างาน
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติงาน๒๘ 

จัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ชีวิตแบบมีศี ลธรรม  
พร้อมทั้งให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ในหมู่คณะ๒๙ 

การบริหารมีทั้งระบบอุปถัมภ์และคุณธรรม  ประโยชน์ส่วนตัว-ประโยชน์ส่วนรวม  ความ
ไม่ชัดเจนของข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน อยู่ที่การตีความ ขึ้ นอยู่ความรู้
ความสามารถของบุคคล เพราะฉะนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  และอยู่ภายใต้กฎหมาย  มีการจัดท าแผนงานและโครงการร่วมก าหนด
นโยบายเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ร่วมกัน  รวมถึงไปถึงรายงานผลการด าเนินงานด้วย๓๐ 

                                                        
๒๕สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๖สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต,  เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๗สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์,  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,   

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๐สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๔๔ 
 

การบริหารตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๔๖)  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนดไว้๓๑ 

การบริหารจัดการต้องใช้หลักธรรมาภิบาล  หลักความเสมอภาคและเป็นธรรมในการ
บังคับใช้กฎหมาย๓๒ 

มีระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ อ านาจหน้าที่ในการประสานงานที่ชัดเจน  
นโยบาย  แผนงานและโครงการ  ใครท าผิดก็ว่าไปตามความผิด  ยึดมั่นในการปฏิบัติในการบริหาร    
ที่สุจริต โปร่งใสในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ  
และปฏิบัติตามระเบียบนั้น  อีกทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย๓๓ 

การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีวิธีการปฏิบัติ ระเบียบวินัย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติขององค์กร การท างานก็จะเป็นอิสระ มีอะไรที่สั่งการไปแล้วขัดกับตัวบทกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อไหน ก็ขอให้บอก เราจะไม่ให้ท า ท าไปแล้ว บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็คือ ผู้ที่ท าโครงการ  ถ้าท าผิด
ระเบียบ อาจโดนเรียกเงินหรืองบประมาณคืน ถ้ามีความผิดก็ผิดตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้ท า
โครงการ เพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ประกอบด้วย
ศีลธรรม๓๔ 

การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่ เท่าเทียมกัน มีระเบียบ  อ านาจหน้าที่ ในการ
ประสานงานที่ชัดเจน มีนโยบาย แผนงานและโครงการ และก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ภายในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันอีกทั้ง    
เกิดความสมานสามัคคีปรองดองกัน๓๕ 

บริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักนิติธรรม๓๖ 

 
 
 
 
 
 

                                                        
๓๑สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก,  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๓๒สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์,  ๒ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 
๓๓สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  วันท่ี ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๔สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจิดฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๕สัมภาษณ์  นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๖สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ บริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้หลักนิติธรรม 

 
 

๑๕ 

 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 

๓ อบรมเรื่องกฎหมายให้ผู้ที่ยังไม่มีความรู้  ให้มี
ความรู้มากพอที่จะน ามาใช้ในชีวิตได้ 

 
๑๗ 

 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 

 
๓)  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งเสริมความ

สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจัดโครงการ  และกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร๓๗ 
มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์       

มีการประชาสัมพันธ์โครงการโดยการร่วมกับหน่วยงาน เช่น โครงการอ าเภอยิ้ม อ าเภอเคลื่อนที่    
เป็นต้น๓๘ 

มีการจัดกิจกรรม  แต่ละเดือนมีการจัดกิจกรรมกัน  และมีการจัดเวทีประชาคมรับฟัง
ความคดิเห็นของประชาชน๓๙ 

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือจะให้เกิดการ
ยอมรับร่วมกัน ชักชวนให้ประชาชนมามีส่วนรวมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปรึกษาหารือในการส่งเสริมความรักความสามัคคีร่วมกันและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกัน๔๐ 

จัดเวทีประชาคมของประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน๔๑ 

                                                        
๓๗สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๓๘สัมภาษณ์   นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๙สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจิดฟ้า,  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๔๐สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๔๑สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์,  ๒ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 



๑๔๖ 
 

ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ๓ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน และยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้าง      
ธรรมาภิบาลและการบริหารบ้านเมืองที่ดี๔๒ 

มีการเชิญเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาประชุม มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากร
ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม  เช่น  การจัดท าเอกสารเผยแพร่กิจกรรมสมานฉันท์  เป็นต้น๔๓ 

จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดอง  เช่น  จัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  เพ่ือสร้าง
ความรู้รักสามัคคี  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน๔๔ 

มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกๆคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้าง
ความสมานฉันท์ ความสามัคคี มีการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้แก่ทุกคน     
เพ่ือความรู้และเข้าใจ๔๕ 

จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยให้ทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมร่วมกัน๔๖ 
ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนบ่อยๆ  และให้จัดมีกิจกรรม     

ในพ้ืนที่  ช่วยให้คนในพ้ืนที่มีรายได้  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้ก่อเกิด
ความสามัคคีเพราะกีฬาเป็นยาวิเศษ๔๗  

การบริหารที่จะให้เกิดเอกภาพ เกิดความรักความสามัคคีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
บุคลากรต้องจิตส านึก คนต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  คนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง      
ในภาพรวม  คนเป็นพ้ืนฐานของสังคม เพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดความรักความสามัคคี  เห็นแก่
ประโยชน์ ต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาคนและการพัฒนาจิตใจ ก็คือจิตส านึก ได้แก่ จิตอาสา       
จิตสาธารณะ มีจิตบริการ เป็นต้น  ต้องมีการกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตส านึกในการท างานตามบทบาท
หน้าที่ที่มีอยู่  ปลูกจิตส านึกว่า ตนเองให้เป็นเจ้าของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงนี้เป็นสิ่งที่ขาด
ไป  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นองค์กรสาธารณะท าให้คนส่วนใหญ่ขาดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ  ยกตัวอย่างเช่น  รถของเรากับรถข้าราชการ จะถุนถนอมรถคันไหนมากกว่ากัน เพราะ
รถของเราจะรู้ว่าเป็นรถของเรา แต่ถ้าเป็นรถข้าราชการ ใช้ไปเถอะยังไงก็ได้ เพราะไม่ใช้รถชองเราเป็น
ต้น  ท าอย่างไรจะให้ผู้น าสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน  ทุกคน
มีจิตส านึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ก็จะเกิดความรักหวงแหน การถนุถนอม  การประหยัด  เป็นการพัฒนา
จิตส านึก  สิ่งส าคัญในการพัฒนาจิตส านึก ก็คือ ศาสนา คือ หลักศีลธรรม  เป็นหลักพ้ืนฐานของใจ  

                                                        
๔๒สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๔๓สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๔๔สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,    

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๔๕สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๖สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้ านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๔๗ 
 

จิตของคนเป็นพ้ืนฐานขององค์กร ถ้าคนดี องค์กรก็จะดี ถ้าคนไม่ดี  องค์กรก็จะไม่ดีขึ้นอยู่กับคน    
คนดีๆ  ไม่ดีขึ้นอยู่กับการพัฒนาจิต การพัฒนาจิตใจดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ต่างๆ  ได้แก่  ศีลธรรม  
กฎหมาย การมีส่วนร่วม การมีจิตมสี านึกเป็นต้น การที่จะให้เกิดเป็นเอกภาพสมานสามัคคีก็ควรมีการ
กระตุ้นจิตส านึกของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาบุคลากร การพัฒนาคนในปัจจุบัน
ต้องเลือกคนที่เป็นแบบอย่าง  ต้องเลือกตัวอย่างที่ดี  ให้เป็นผู้น ามาพัฒนาและต้องมีค่านิยมรวมกัน  
ท ากิจกรรมรวมกัน  ดังนี้ ๑) กิจกรรมเชิงวิชาการ  ต้องมีการเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ  ทีเป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ  มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ๒) กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมสังสรรค์  
กิจกรรมกีฬา  ในการท างานนั้นอาจมีความเครียด  ดังนั้นต้องมีกระบวนการระลายพฤติกรรม          
๓) กิจกรรมทางสังคม คือ ตนเองก็อยู่องค์กร สังคม/หน่วยงาน เพ่ือคนที่จะมารับบริการจากเราคือ
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดกระบวนการเชื่อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบุคลากร  ให้เป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกัน ๔) กิจกรรมทางศาสนา  เป็นส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและพัฒนาจิตใจ  ให้รัก
ตนเอง รักองค์กร ให้กลัวบาปความชั่ว แล้วให้หันมาท าความดี เพ่ือคนอ่ืน ต่อองค์กร ชุมชนสังคม  
เป็นการส่งเสริมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น การบริหารการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีในการ
ท างานท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมนั้นต้องมีจิตอาสา มีอุดมคติ ท างานเพ่ือคนอื่น ต้องเสียสละเวลา
ส่วนตนท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เสียสละส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของคนอ่ืน และต้องให้
ความส าคัญกับเจตจ านงที่จะมาท างานที่ดีด้วย๔๘ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าตนเองให้เป็นแบบอย่างในการเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนร่วม เผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และจัดท าโครงการและกิจกรรมที่กระตุ้นจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม๔๙ 

ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยท าเพ่ือส่วนรวม เช่น สินค้า  กีฬาประจ าหมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง   
เป็นต้น๕๐ 

มีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุด    
แก่ประชาชนและ การบริการประชาชน๕๑ 

มีการจัดกิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกันเกี่ยวกับงานที่จะต้องท าการบริหาร  และร่ วมมือ
กันเพ่ือให้มีความรักและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ๕๒ 

 

                                                        
๔๘สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๔๙สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๕๐สัมภาษณ์   นายจ าลอง  พรหมหนองโดก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,           

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๑สัมภาษณ์  นายวรพจน์  ทับพุ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง   อ าเภอเมือง        

จังหวัดนครสวรรค์,  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๒สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค,์ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๔๘ 
 

จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน  เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณะ  อาจจะเป็นการ
ปลูกป่าท าความสะอาดท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้ทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมร่วมกัน๕๓ 

มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  มีการโพสต์เฟสบุ๊ค  หรือ
อินสตาแกรม  เพื่อเผยแพร่  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความปรองดอง๕๔    

 
ตารางท่ี ๔.๓ การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งเสริมความ

สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ จัดโครงการ  และกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร 
 

 
๑๘ 

 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
ร่วมกัน   

 
๑๕ 

 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 

๓ รณรงค์สร้างความรักความสามัคคีในการ
ท างานท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมนั้นต้องมี
จิตอาสา 

 
 

๑๑ 

 
 
๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔ 

 
ส่วนที่  ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

จังหวัดนครสวรรค์  
 ๑)  การบริหารบุคลากรในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บริหารแบบให้ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน มีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน มีความตั้งใจ
ในการท างาน ด าเนินไปด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องทั้ง คน เงิน สิ่งของ เครื่องใช้และเวลา 
โดยมีระเบียบและกฎเกณฑ์เป็นตัวก าหนดกรอบในการบริหาร๕๕ 

ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเอง  การบริหารบุคลากรก็เช่นกันเรา
ควรจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  จัดแจงหน้าที่ออกเป็นส่วนๆ  แบ่งให้ทุกคนมีหน้าที่เป็นของ
ตัวเอง  และทุกคนควรรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนเองได้รับ  การเลือกคนให้ตรงกับงานก็เป็นสิ่งส าคัญ     
ถ้าเลือกงานตรงกับคนหรือคนตรงกับงาน  ก็จะท าให้งานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ๕๖ 

                                                        
๕๓สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๔สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์ ,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,           

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๕สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์ ,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,           

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๔๙ 
 

หาบุคลากรที่มีความคิด  มีความสามารถในการบริหารงาน  ท าหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายและสามารถท าให้เราเห็นผลงานที่ชัดเจน  และเกิดขึ้นจริง  มีการคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ตั้งใจในการท างาน  และมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการบริหารงาน  และสามารถบริหารงาน      
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน๕๗ 

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนให้แก่บุคลากร  หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ
สายงาน  ตั้งใจท างาน การได้มาซึ่งบุคลากร ต้องจัดหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรม  ส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง และความอ่อนน้อมถ่อมตน๕๘ 

มีการรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความเห็น  รับฟังปัญหาและช่วยกันแก้ไข  และต้อง
มีความเท่าเทียมและความยุติธรรมเพ่ือคนในชุมชน  ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป      
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  ให้มีต าแหน่งสูงขึ้น๕๙ 

มีการพิจารณาเก่ียวกับงานชนิดใด  เหมาะกับคนประเภทใด  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ  
อุปนิสัย  ทักษะ  ศักยภาพ  และความฉลาดทางด้านอารมณ์  ทั้งนี้  ก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ใต้บังคับบัญชา ตามเหตุและผล ให้เหมาะสมกับการท างาและหากมีพาดพิงในการท างาน      
ไม่รีบด่วนตัดสินใจ ต าหนิใคร  ต้องมีความหนักแน่น แต่ต้องมีการรับฟังข้อเท็จจริงจนเกิดน้ าหนัก  
มั่นใจแล้ว แนะน าตักเตือนหรือลงโทษ  จึงจะกระท าการเช่นนั้นออกไป๖๐ 

การบริหารบุคลากร มีการพัฒนาจิตใจเป็นส าคัญในการบริหารงานในองค์กร  ในการ
ท างานต้องให้มีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบไม่ให้ตกบกพร่อง เริ่มตั้งแต่ ต้นน้ า  
กลางน้ า  ปลายน้ า ต้นน้ าคือ มีกระบวนการเลือกคนเข้าสู้องค์กร  ก็ควรมีระบบกลไก  เลือกคนเข้ามา
ท างาน  การสรรหาคน  เลือกคน  คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า คุณภาพเข้ามา ก็ต้องมองในมิติ
ด้านจิตอาสา  จิตสาธารณะ  ความเป็นคนดี  มีความรู้ความสามารถในการท างาน  ประโยชน์ก็จะเกิด
กับองค์กร กลางน้ า คือเมื่อรับมาแล้ว ก็ต้องมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรในส านักงานมีการพัฒนา
ด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ พยายามเติมเต็มส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การบริหารพัฒนาบุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย การที่จะให้เกิดการพัฒนาก็
ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วย การรับบุคลากรก็ต้องดูภาระงานมากพอที่จะรับบุคลากรเข้ามาใหม่
ไหม มีความจ าเป็นต่อองค์กรมากน้อยแค่ไหนรับบุคลากรเข้ามาในระบบเรียกว่า โครงสร้างขององค์กร  
ถ้ารับบุคลากรมากเกินไป จะท าให้คนมากกว่างาน จะท าให้เกิดปัญหา แย่งงานกันเมื่อแย่งงานกันท า
จะเกิดความขัดแย้ง ดังนั้นสิ่งส าคัญ คือ ต้องดูความจ าเป็น ดูที่ภาระงาน ความมั่นคงระยะยาว       
ในอนาคต เมื่อรับมาแล้วสามารถให้เข้าอยู่ในระยะยาวได้ไหมถึง ๖๐ ปี อยู่แล้วมีความมั่นคง       

                                                        
๕๗สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค,์  

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ์  นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง   อ าเภอเมือง        

จังหวัดนครสวรรค์,  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๙สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,           

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๖๐สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 



๑๕๐ 
 

ความเจริญก้าวหน้า เขาจะรักองค์กร ท างานเต็มที่เข้าจะใส่ใจเต็มที่ ถ้ารับมาแล้วไม่มีความมั่นคง  
สวัสดิการไม่มีให้ ท าให้ไม่เกิดความมั่นคงมั่นใจ ใครจะอยู่ได้องค์กร อยู่ไปวันๆ ตัวอยู่กับเรา แต่ใจ
ไม่ได้อยู่กับเรา (องค์กร)  การบริหารจัดการก็เป็นไปไม่ได้  องค์กรก็เสียหาย ก็จะเกิดกระบวนการการ
รับ-ออกไป ความมั่นคงความยั่งยืนไม่มีในองค์กร 

การพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาองค์
ความรู้ ทักษะในการท างานบทบาทหน้าที่ที่ท าอยู่ การพัฒนาบุคลากรต้องพัฒนาสวัสดิการในการ
ท างาน วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการพัฒนา ปลายน้ าคือ ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคง
หรือเสถียรภาพของชีวิต ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนต าแหน่งที่สูงขึ้นไป มีระบบกลไกที่ชัดเจน  มีความ
เจริญก้าวหน้าตามขีดความสามารถด้วย ถ้าบุคลากรมีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข มีความมั่นคง 
บุคลากรจะอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นาน  องค์กรจะเจริญเติบโตด้วยความรักความสามัคคี
ในการท างาน อยู่ดีกินดีและมีความสุข อยู่ดีคือ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี  มีความมั่นคง  สมภาคภูมิ กินดีคือ 
มีสวัสดิการที่ดี อยู่ในองค์กรก็มีความสุข๖๑ 

มีการจัดให้บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน  ปรับเปลี่ยนบุคลากรแต่ละคนให้ดีขึ้นด้วยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรหมั่นท าทาน สมทานศีล และหมั่นเจริญภาวนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ๖๒ 

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  ตรงตามต าแหน่งงาน แล้วพัฒนาให้บุคลากร       
มีคุณธรรม จริยธรรม แล้วบุคลากรจะมีจิตสาธารณะรับใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีความ
มุ่งม่ันในประโยชน์ของส่วนรวม๖๓ 

มอบหมายงานให้ตรงต่อความสามารถของบุคลากร  รับบุคลากรที่มีคุณภาพและ           
มีประสบการณ์มีความรู้ตรงต่อต าแหน่ง ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความพร้อมในการ
ท างาน รักในงานที่ท า และใฝ่รู้คอยศึกษาหาข้อมูลอ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ  บริหารโดยใช้เหตุผลและ
คุณธรรมเข้ามาช่วยโดยไม่ใช้อารมณ์เมื่อการบริหารบุคลากรเกิดความผิดพลาดและควรก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้บุคลากรท าตาม๖๔ 

ยึดหลักการบริหารบุคลากรใน “หลักคุณธรรม” รองลงมาคือ หลักสมรรถนะ หลักผลงาน  
หลักการกระจายอ านาจและหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการท างาน๖๕ 

 

                                                        
๖๑สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๖๒สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๖๓สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๖๔สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๖๕สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,    

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๕๑ 
 

ผู้น าทางการเมือง มีวิสัยทัยศน์แนวพุทธที่เป็นมืออาชีพ สร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้พัฒนาตน พัฒนาคน ส่งเสริมการละบาป ท าเป็นแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลต่อไป๖๖ 

ใช้หลักการบริหารตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  ๑) ต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  มุ่งม่ัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๒) ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ ๓) ต้องปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน  ด้วยความสุขภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี
และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน ๔) ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า  และด้วย
ความสุขภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๕) ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า ๖) ต้องพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความทันสมัย     
และตรงต่อเวลา ๗) ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข๖๗ 

ในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครนครสวรรค์นั้น  มีแนวคิดคือจะดูในภาพรวมถึง
คนที่ปฏิบัติงานจ านวนเท่าไร  ที่จะสามารถรองรับการดูแลและพัฒนาพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด
เพ่ือให้การบรรจุ  โยกย้าย  แต่งตั้ง  กระบวนการต่างๆ  เป็นไปอย่างเป็นธรรม  มีความคล่องตัวและ
เทศบาลเองต้องสามารถก าหนดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  มีความชัดเจน  ต้องมี
การตีความกันมาก  อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือ  หลักความเป็นอิสระ  ธรรมชาติที่แตกต่าง
หลากหลายของท้องถิ่น  รวมทั้งขวัญก าลังใจของพนักงานและลูกจ้าง  จึงต้องก าหนดเลือกรูปแบบให้
เหมาะสมของแต่ละส่วน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราสามารถน าระบบที่เหมาะสมกับสภาพ
ของท้องถิ่นมาใช้ได้  เช่น  จะต้องสามารถปรับเปลี่ ยนรูปแบบ  และโครงสร้างได้อย่างคล่องตัว       
เพ่ือตอบสนองภารกิจของเทศบาลเอง  อีกส่วนหนึ่งคือ  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในปัจจุบันนั้น
ผูกขาดอยู่กับส่วนกลางคือ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท าให้กรมฯ เป็นเบ้าหล่อหลอมทั้ง
แนวคิด ทัศนะคติ วัฒนธรรมการท างานให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ควรเป็น
โอกาสให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
บุคลากรหรือสภาพความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ  เพ่ือให้ตรงกับภารกิจของเทศบาลนครนครสวรรค์
และการให้บริการประชาชน  ส าหรับหลักการบริหารงานบุคคลที่เป็นประเด็นส าคัญ  คือการสรรหา
ให้ได้คนที่ดี  มีความรู้ความสามารถเข้าท างาน  ต้องดูแลรักษาพนักงาน  และลูกจ้างให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และพัฒนาส่งเสริมพนักงานและลูกจ้าง  โดยจูงใจให้บุคลากรสามารถที่จะท างานได้
อย่างเต็มที่และเต็มใจ๖๘ 

                                                        
๖๖สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ,  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 



๑๕๒ 
 

การบริหารบุคลากรต้องมีการพูดคุยได้ทุกอย่าง  และให้ได้รับมอบหมายหน้าที่ท่ีชัดเจนจะ
ได้ท าในหน้าที่และต าแหน่งให้ตรงกับความรู้ของตนเอง  ท้องถิ่นเมือง  มีบุคลากรไม่เพียงพอ        
การบริหารงานหรือการท างานอาจจะมีความล้าช้าบ้าง ตามนโยบาย และส่วนของการประสานงาน   
ก็มีความรวดเร็ว๖๙ 

การบริหารบุคลากร เป็นการบริหารงานตรงนี้จะมีเทศบัญญัติ  แต่ละส่วนงาน ก็จะมีการ
แบ่งงาน มีโครงการ อะไรบ้าง งานโครงการของแต่ส่วนงาน ได้แก่ ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง 
กองสาธารณะสุข มีงบประมาณตามเทศบัญญัตินั้น๗๐ 

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการมอบหมายหน้าที่ท่ีชัดเจนและมีการจัด
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ มีความรู้ตรงต าแหน่งงานและมีการจัดฝึกอบรมในต าแหน่งงานนั้นด้วย๗๑ 

บริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒๗๒ 
 

ตารางท่ี  ๔.๔ การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ รัฐเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนา

บุคลากรของท้องถิ่นเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบุคลากรหรือสภาพความต้องการ
ของท้องถิ่นนั้นๆ 

 
 
 

๑๘ 

 
 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ บริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 
๑๕ 

 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 

๓ การบริหารบุคลากร ต้องมีการพัฒนาจิตใจเป็น
ส าคัญในการบริหารงานในองค์กร โดยการ
พัฒนาทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 

 
 

๑๔ 

 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๗ 

 
 
 
 
 

                                                        
๖๙สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๗๐สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจิดฟ้า,  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๗๑สัมภาษณ์  นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,              

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๗๒สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๓ 
 

๒)  การบริหารงบประมาณ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓๗๓ 
การบริหารงบประมาณนั้นต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ  มีการ

วางแผนใช้งบประมาณและมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน๗๔ 
การบริหารงบประมาณ  โครงการไหนไม่สามารถท าได้ ก็จะเก็บพับไว้ เอามาคุยกันที่

ประชุมว่าจะเอาโครงการไหนเข้ามาแทน ช่วงปลายปีงบประมาณไหนที่ ใช้ไม่หมด ก็จะเก็บไว้เป็นเงิน
สะสม เงินเก็บเหลือรายจ่าย การใช้เงินสะสมนี้มีระเบียบยุ่งยากมาก ดังนั้น ต้องมีการวางแผน  
ประหยัดใช้  งบอาจไม่เพียงพอ  การท าโครงการที่จ าเป็น  ตามความเดือดร้อนของประชาชน๗๕ 

มีการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ  และวางแผนการใช้งบประมาณ  
ค่าใช้จ่ายงบเป็นไปตามปกติ  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  ซึ่งท า
หน้าที่ตรวจสอบในรายละเอียดให้มีความถูกต้อง๗๖ 

การบริหารงบประมาณต้องมีแผนส าหรับการประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดง
ในรูปตัวเลขจ านวนเงินที่ได้รับตามขอบข่ายของการเป็นเทศบาล  ฝ่ายบริหารต้องน าเสนอขอ
ความเห็นขอบจากฝ่ายสภาท้องถิ่น  เพราะงบประมาณถือเป็นเงินสาธารณะ  ต้องป้องกันการรั่ว ไหล
ให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพจึงก าหนดกระบวนการงบประมาณ เป็น ๓ ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ๑) การจัดเตรียมงบประมาณ  (Budget preparation)  ซึ่งต้องอาศัยฝ่ายข้าราชการ
ประจ าไปด าเนินการ โดยให้มีการศึกษาปฏิทินงบประมาณที่กรมส่งเสริมฯ  แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบมีการ
ทบทวนแผนและก าหนดนโยบายการด าเนินงานของเทศบาลเอง  จัดเตรียมข้อมูลประมาณร่ายรับ  
จัดระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนหรือจากผู้มี
ส่วนได้เสียกับภารกิจของเทศบาลตรวจสอบภาระผูกพันที่เทศบาลนครนครสวรรค์มีอยู่  เพ่ือเสนอ
โครงการเบื้องต้น  โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  แล้วน ามาเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณคณะผู้บริหารพิจารณาให้ตั้งงบประมาณ  หากผู้บริหารเห็นชอบก็จะน าร่างเสนอต่อที่
ประชุมสภา  ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคมทุกปี 
 ๒) การอนุมัติงบประมาณ  (Budget  adoption)  สภาท้องถิ่นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ฯ โดยพิจารณา  ๓  วาระ คือ รับหลักการ แปรยัญติ เห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าเสนอร่างที่ผ่านความเห็นชอบให้ผู้มีอ านาจอนุมัติและประกาศเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  โดยเปิดเผย 
 
 

                                                        
๗๓สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๔สัมภาษณ์   นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,              

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๗๕สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจิดฟ้า,  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๕๔ 
 

๓) การบริหารงบประมาณ  (Budget  execution)  ติดตามการใช่งบประมาณว่าถูก
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้หรือไม่  รวมทั้งมีการติดตามดูแล
การใช้จ่ายงบประมาณว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด  เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่  โดย
ใช้หน่วยตรวจสอบภายในหรือการควบคุมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคม๗๗ 

การจัดท าแผนพัฒนาฯ  การจัดท างบประมาณรายจ่าย  การจัดเก็บหารายได้  การใช้
จา่ยเงินตามงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกระบบบัญชี และการตรวจสอบ
การคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓ )  พ.ศ.๒๕๔๓๗๘ 

มีการวางแผนใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องโครงการและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและตรวจสอบได้๗๙ 

การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฝ่ายบริหารต้องน าเสนอข้อความ
เห็นชอบจากฝ่ายสภาท้องถิ่น๘๐ 

มีการท าแผนการใช้งบประมาณไว้อย่างชัดเจน  คอยตรวจสอบงบประมาณเป็นประจ า  
แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ขึ้นมาดูแลตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการ
บริหารต้องบริหารโดยมีจิตที่สุจริตไม่คิดคดโกง ใช้ศีลธรรมเข้ามาช่วยไม่โลภ มีสติฝึกหัดยับยั้งชั่งใจ๘๑ 

ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ  มีการวางแผนการใช้จ่ายใช้งบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดและคุ้มค่า๘๒ 

มีการจัดสรรงบประมาณ  ให้แต่ละองค์กรเท่ากันทุกองค์กรแบ่งเท่ากันไม่ให้องค์กรไหน
เยอะเป็นพิเศษ  และควรเลือกคนที่ไว้ใจได้และน่าเชื่อถือมาบริหาร  ต้องบริหารเงินให้ทั่วถึง มีการ
แบ่งเฉลี่ยงบประมาณให้เท่าเทียมกัน๘๓ 

 
 
 

                                                        
๗๗สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์,  ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๗๘สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก,  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,    

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๘๓สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต,  เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๕๕ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ  ดังนี้  ๑) เงินอุดหนุน  ๒) งบรายได้ การ
บริหารงบประมาณนั้น (๑)ต้องไปดูความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานหรือโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั่นเอง  อะไรบ้างที่ยังไม่มี (๒) ความต้องการของหน่วยงาน (องค์กร)  คือ  ต้องการอะไร
บ้าน  ต้องมีการสอบถามบุคลากรในหน่วยงาน  ผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีการตรวจหรือสอบถาม  ความ
คิดเห็นของบุคลากรในแต่ละแผนกนั้นมีความจ าเป็นและต้องการอะไรกับที่จะต้องใช้  ถ้าไม่สอบถาม
ความต้องการ  แต่ชื้อมาเลยโดยไม่สอบถามความต้องการหรือความจ าเป็นส าหรับแต่ละแผนกงานก็
จะเป็นขยะส าหรับเขาเพราะไม่ต้องการสิ่งที่จัดชื้อมาโดยไม่มีการตรวจสอบและสอบถามความ
ต้องการนั้นเอง (๓) ปัญหาแต่ละแผนกและบุคลากรแต่ละส่วนงานซึ่งมีความแตกต่างกัน  ในความ
จ าเป็นแต่ละความต้องการขั้นพ้ืนฐานของงานและ งานที่ไม่เหมือนกัน ต้องมีการท าให้เกิดความพึง
พอใจ  ต้องมีการท าประชาคม  KM การจัดการความรู้ ถอดบทเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาจัดสรร
งบประมาณได้ให้เป็นไปตามความจ าเป็น ปัญหาความต้องการของแต่ละฝ่าย  แล้วน าไปบรรจุไว้     
ในแผน และท าเป็นโครงการออกมา เรียกว่า การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความจ าเป็นของภาระ
งาน (ตามภาระงาน) เหมือนหมอรักษาอาการไปตามคน จะท าให้เกิดผลตามภาระงาน ปัญหาความ
ต้องการมาก งานก็มากตามสัดส่วนนั้น๘๔ 

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ๒) กระจายงบประมาณให้ถึงทุกส่วนอย่างพอเพียงตามความเหมาะสม ๓) มีการตรวจสอบ
และให้รายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ๘๕ 

มีการจัดสรรปันส่วนงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ 
และต้องใช้งบประมาณที่ท าให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าประหยัดมากที่สุด๘๖ 

มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน  ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่าและสามารถ
ตรวจสอบงบประมาณได้ การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพียงพอต่อการด าเนินงานและเป็น
ธรรม ไม่โกงกินงบประมาณของประชาชนที่จะน ามาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม๘๗ 

มีรายจ่ายที่ชัดเจน  และมีความน่าเชื่อถือได้ มีการจัดงบประมาณที่เหมาะสมกับงานที่จะ
ท ามีหลายฝ่ายที่ต้องรับรู้เรื่องที่ไปที่มาของงบประมาณหรือเงินอย่างชัดเชนต้องมีการตรวจสอบก่อน
จ่ายงบประมาณ๘๘ 

 
 

                                                        
๘๔สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,          

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๘๗สัมภาษณ์  นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง       

จังหวัดนครสวรรค์,  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐.  
๘๘สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ,  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๕๖ 
 

การบริหารงบประมาณควรจัดให้มีผู้ดูแลอย่างชัดเจนและแบ่งงบประมาณออกเป็นส่วน  
เพ่ือใช้ในการดูแลเรื่องต่างๆ ภายในองค์กร และเรื่องงบประมาณควรมีการบันทึกและตรวจสอบได้๘๙ 

การมีระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชัดเจน มีอุปกรณ์เครื่องมือและระบบเทคโนโลยี
ที่ใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารมีการจัดมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์ขององค์กร ร่วมทั้งจัดหารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการ         
เพ่ือประโยชน์ขององค์กร ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อบุคลากรในองค์กร ท าให้ครบวงจร เครื่องมือ
คือประชาคม ได้แก่จัดล าดับความต้องการ ดูงบประมาณ วางแผน ความคุ้มค่า ตรวจสอบ ประชาชน
ชี้แจงให้รับทราบ๙๐ 

ตารางท่ี  ๔.๕ การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ 
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๒ มีการวางแผนถึงการประหยัดใช้โดยก าหนด
กระบวนการงบประมาณเป็นการจัดเตรียม
งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณ 

 
 

๑๓ 

 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๗,๑๘ 

 
๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ. ๒๕๓๕  พ.ศ .๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๓  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)       
พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๔ ) พ.ศ.๒๕๔๘๙๑ 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีการเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ที่ชัดเจนอีกทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ให้มีจ านวนเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน๙๒ 

                                                        
๘๙สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์,  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๙๐สัมภาษณ์  นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์ , หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,            

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๙๑สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวสัดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๙๒สัมภาษณ์  นายนิชนันท์   ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,               

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๕๗ 
 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์นั้น มีการตั้งค่าใช้จ่ายไว้แล้ว การชื้อวัสดุอุปกรณ์สิ่งของใช้ จ่าย
ส านักงานตามการใช้งบประมาณมีการตรวจสอบ โดยการตรวจสอบงบประมาณจากภายนอก๙๓. 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารท้องถิ่น เช่นในอ าเภอเมืองนั้น มีการเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ที่ถูกต้องตามระเบียบและแบ่งจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด๙๔ 

ในการบริหารวัสดุอุปกรณ์โดยความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้น า
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร ได้แก่ ๑) ยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
โดยถือว่าเป็นการบริหารภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวเอง ๒) ยึดถือความถูก
ต้องดีงาม ๓) ต้องสร้างความไว้วางใจ โดยปรับปรุงกลไกลการท างานให้มีความโปร่งใส ๔) เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ ๕) กระตือรือร้นช่วย
แก้ปัญหา มีความกล้าที่จะได้รับผลจากการกระท าของตนเอง และ๖) ให้มีการจัดการทรัพยากรที่มี
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมใช้อย่างคุ่มค่า๙๕ 

ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๑  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ.๒๕๕๒๙๖. 

มีการศึกษาระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจัดท าตารางบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านักงานและรายงานผล  ติดตามประเมินผล  เมื่อศึกษา
ช่องกฎหมาย เหตุจ าเป็น ประเมินหน่วยงานว่าประโยชน์ได้จริงหรือไม่ น ามาปรับปรุงให้ได้ประโยชน์
แท้จริง ความคุ้มค่า ผลจากการประเมินจะรู้ว่าลด เพ่ิมตรงไหนบ้างจึงน าไปปรับปรุงเพ่ือความ
เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๙๗ 

มีการท างานเป็นวงจรดังนี้ มีการวางแผนการใช้งานให้เหมาะสม ก าหนดงบประมาณ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เบิกจ่าย บริหารสัญญา และมีการควบคุม๙๘ 

องค์กรจะต้องจัดระเบียบระบบการบริหารไว้อย่างชัดเจนเพ่ือบุคลากรในองค์กรจะปฏิบัติ
ตามได้ คือมีการจัดระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชัดเจน จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ
จ่ายประจ าปี ในการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ผู้ที่มาเบิกจะต้องเขียนเบิกว่ามีอะไรบ้างและลงรายเซ็น
ก ากับทุกครั้ง๙๙ 

                                                        
๙๓สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า,  นายกเทศมนตรตี าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๙๔สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๙๕สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์,  ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๙๖สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก,  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๙๗สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ,  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ,  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๙๘สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,    

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๙๙สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์,  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๕๘ 
 

จัดซื้อจัดหาด้วยกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีทะเบียนเบิกจ่ายลหุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ที่ชัดเจน มีการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน     
อย่างเพียงพอ๑๐๐ 

มีการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ แบ่งอุปกรณ์ให้เท่ากันทุกท้องถิ่น ควรมีใบเสร็จหรือหลักฐาน
ในการชื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างต้องมีการเบิกจ่ายเพ่ือให้วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ให้สูญหาย ๑๐๑ 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์นั้นขึ้นอยู่ในความจ าเป็น บุคลากรหรือคน งบประมาณ ซึ่งอยู่ใน
การบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบโครงการที่เสนอขึ้นมา
อะไรที่จ าเป็น ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอ ภาระงาน-งบประมาณ ความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน ทุกอย่าง
ต้องตอบสนองนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายชาติ แผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ถ้าตรงตาม
นโยบายก็ต้องมีการจัดสรรลงมา ตรวจสอบงบประมาณ มีการประเมินการใช้งบประมาณด้วย๑๐๒ 

ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัย
อยู่เสมอและเพียงพอต่อการใช้งาน ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดทรุดโทรมและบ ารุงรักษาให้
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี๑๐๓ 

มีการจัดสรรหรือน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับ
ความสะดวก น าเทคโนโลยีมาให้ได้ใช้ ดูแล ท านุบ ารุงอุปกรณ์ ในองค์กร ส านักงาน เป็นต้น จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่คิดว่าจ าเป็นและน ามาใช้ประโยชน์     
ให้คุ้มค่าท่ีสุด๑๐๔ 

มีการเบิกจ่ายพัสดุที่เป็นระเบียบ มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ
ส าหรับบุคลากรในการท างาน มีความทันสมัย มีความสะอาด สะดวกในการบริหาร เหมาะสมและ
ประหยัด๑๐๕ 

ดูความเหมาะสมของสิ่งที่ต้องการใช้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังไม่ให้
มีความเสียหายเพื่อใช้ได้อีก ตรวจวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้งหลังจากใช้แล้ว๑๐๖ 

 

                                                        
๑๐๐สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต,  เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๒สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๕สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง        

จังหวัดนครสวรรค์,  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ,  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๕๙ 
 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์ควรมีผู้รับผิดชอบดูแล และแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไปยังส่วนอ่ืนๆ  
ขององค์กรอย่างเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบได้๑๐๗ มีระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารอย่าง
ชัดเจน  และมีวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบระเบียบการจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์เครื่องมือ    
ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย(เบิก) พัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี๑๐๘ 
 
ตารางท่ี  ๔.๖ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่า

เป็นการบริหารภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ
หรืออ านาจของตัวเอง 

 
 

๑๖ 

 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘ 

๒ มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่จ าเป็นและน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
ที่สุด 

 
 
 

๑๓ 

 
 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑ ,๑๗,๑๘ 

 
๔) การบริหารการจัดการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการด าเนินงานไปตามแผน ได้แก่มอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ

ประสานงานในการด าเนินงานขององค์การ ก ากับติดตาม ประชุมติดตาม หนังสือค าสั่ง บันทึกรายงาน
ได้แก่เรื่องโครงสร้างขั้นพื้นฐาน พัฒนาชุมชน สาธารณสุขเป็นต้น๑๐๙ 

การบริหารจัดการในองค์กร ทุกองค์กรควรประสานงานกันเพ่ือให้องค์กรด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพ การบริหารจัดการควรท าอย่างมีระบบระเบียบ๑๑๐ 

มีการวางแผนในการบริหารงานที่ดีและที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม มีกฎระเบียบในการ
บริหารงานอย่างท่ีชัดเจน๑๑๑ 

 

                                                        
๑๐๗สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ, ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์,  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๘สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,          

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,         

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ, ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์,  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๑สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี, นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ,  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๐ 
 

มีการมอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ด าเนินงานประสานงานที่ดี ปฏิบัติงาน
อย่างตรงไปตรงมา ท าตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารอย่างชัดเจน และมีการ
ตรวจสอบก ากับดูแลในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ มีกระบวนการ วิธีคิด ประสานงาน
ที่ดี มีความเข้าใจ และน าไปสู่การปฏิบัติ๑๑๒ 

มีการก าหนดขอบเขต ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ต่างๆ ช่วยลดปัญหาขัดแย้ง
ระหว่างพนักงานในองค์กรได้ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเสรี๑๑๓ 

การบริหารเริ่มจาก ๑) พ่ึงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นหลักในการบริหารจัดการให้
ชัดเจน ๒) แบ่งฝ่าย และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามส่วนนั้นๆ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการรับผิดชอบงาน ๓) ให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสานงาน กันภายในองค์กรและ
นอกองค์กร เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ลดความเครียดและเกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน๑๑๔. 

ปัจจัยการบริหารมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเกิดจากฐานคิด ปัญหาความต้องการ มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
เกิดจากการมีส่วนร่วม ความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานท าให้เกิดกระบวนการ มีประชุม มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และได้เชิญทุกภาค
ส่วนมาร่วมประชุม เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน แต่ละฝ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดโจทย์ 
สร้างภาระงานมาให้ตอบรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน เกณฑ์ใหม่ๆ เพราะฉะนั้นการบริหาร
งบประมาณเกิดจากฐานคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละฝ่ายแต่ละส่วนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการตั้งงบประมาณเอง  ขอเอง  ส่วนจะการจัดสรรนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น  
คณะตรวจสอบ ประเมิน อาจจะมีการตัดงบประมาณก็ได้๑๑๕ 

มีระเบียบในการบริหาร และแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบ เน้นความสามัคคีเป็นหลัก  
มีการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้มีการร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ มีการตอบแทนคืนความสุข
ให้ประชากรในชุมชน๑๑๖ 

มีกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานอย่างชัดเจน วางแผนการด าเนินงาน มอบ
อ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  มีการประสานงานกันในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ๑๑๗ 

                                                        
๑๑๒สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง        

จังหวัดนครสวรรค์,  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๓สัมภาษณ์  นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๑๑๕สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต,  เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๑ 
 

มีการจัดท าระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน ด าเนินการบริหารจัดการ
ตามแผนที่ได้จัดท าไว้ แต่งตั้งผู้ดูแลและมอบอ านาจให้ในการปฏิบัติงาน ด าเนินงานขององค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องบริหารใช้หลักธรรมาธิปไตยส่งเสริมในการบริหาร เพ่ือให้ด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๑๘ 

การบริหารจัดการเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความทั่วถึง ๒. เป็นการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ๓. เป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการประหยัด
งบประมาณ  ๔. ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ๑๑๙ 

ศึกษาระเบียบข้อบังคับในการบริหารงาน ด าเนินงานตามแผน นโยบายและโครงการที่ตั้ง
ไว้ มีการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรและมีการก ากับดูแลเพ่ือการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๒๐ 

มีหลักในการบริหารจัดการ มอบหมายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามส่วนต่างๆ ในการ
รับผิดชอบงาน อีกทั้งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น าสู่ประชาคมอาเซียน๑๒๑. 

ในฐานะเป็นผู้น าในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ หลักในการบริหาร ตามวิสัยที่ว่า  
“คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ชูเศรษฐกิจพอเพียง”  ดังนั้น
การจะขับเคลื่อนนโยบายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้    
๑) ต้องจัดท าผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  
ในการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์อย่างเป็นระบบ ๒) มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓)  มีกลไกในการส่งเสริม
การท างานร่วมกันที่เป็นระบบ ๔) แสดงความเป็นผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้น าสูง๑๒๒ 

การบริหารจัดการในการบริหารงานท้องถิ่นเมืองนั้น ต้องมีกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงาน มอบหมายงานกันโดยตรง มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้    
มีนโยบายอะไร ก็ต้องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยการประสานงาน ก ากับติดตามงานให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานนั้นด้วย๑๒๓ 

 
 

                                                        
๑๑๘สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์,  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๑๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง, 

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ,  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ,  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก,  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๒ 
 

การบริหารการจัดการ นั้นใช้ตามระเบียบข้อบังคับ ตามเทศบัญญัติ มีการประสานงานมี
การด าเนินการภายใน บังคับใช้ การก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพและน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ คือ  
หลักความโปร่งใส่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลังความรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่า การใช้หลักธรรมมาใช้ในการบริหาร  คือ ๑) หลังธรรมภิบาล  กฎระเบียบ  ความสัมฤทธิ์ผล  
๒) การท างานต้องมีประโยชน์คุ้มค่า  ใช้แล้วมีประสิทธิภาพ  คนท าต้องท าอย่างสบายใจ  ถูกต้อง๑๒๔ 

การบริหารจัดการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงานอย่างชัดเจน ด าเนินงานตามแผนและมีการมอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน  
ประสานงานและมีการก ากับดูแลในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๕ 

กาบริหารงานนั้นมีการวางแผนในการท างานและมอบหมายงานแต่ละต าแหน่ง และก ากับ
ดูแลในการท างานเพื่อให้ด าเนินงานขององค์กรไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๖ 

 

ตารางท่ี  ๔.๗  การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ มีการวางแผนในการบริหารงานโดยพึ่งระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นหลัก 
 

๑๓ 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑, 
๑๒,๑๓ 

๒ มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร ๑๒ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔, ๑๕ 

 
ส่วนที่   ๓  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
๑) หลักเมตตากายกรรม (การแสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน)  ในการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
การแสดงไมตรีต่อกันโดยการเดินพบกันก็ทักทายกัน ทานอาหารด้วยกันในบางครั้ง 
มีความหวังดี ความเต็มใจและความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเมตตาและความเคารพนับ

ถือต่อเพ่ือนร่วมงาน๑๒๗ 
การทักทายกัน ช่วยกันท าโครงการหรือกิจกรรมเรียกว่าการท างานเป็นทีม๑๒๘ 
 

                                                        
๑๒๔สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๕สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๒๖สัมภาษณ์ จ.ส.อ.สวสัดิ์  อ่ าทอง,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว,  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๗สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,            

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๒๘สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า,  นายกเทศมนตรตี าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๓ 
 

มีความเคารพซึ่งกันและกัน  ความหวังดี  มีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่๑๒๙ 

หลักเมตตากายกรรม เป็นหลักธรรมที่ใช้บริหารในงานบริหารบุคคล ซึ่งกล่าวคือ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักเมตตากายกรรมได้แก่     
ให้ความรู้ ให้ข้อแนะน า ให้ข้อคิดแนวทางปฏิบัติงาน รับฟังข้อคิดเห็นและเคารพสิทธิส่วนบุคคล และ
ส่วนรวมให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้ความช่วยเหลือพร้อมเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม       
ตามหลักธรรมของพรหมวิหาร ๔ ของผู้บังคับบัญชาซึ่งประกอบด้วย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา ส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพ๑๓๐ 

การแสดงความเคารพซึ่งกันและกันในองค์กรคือ.ไปลา -มาไหว้ ที่เป็นวัฒนธรรมการ
ทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน “การไหว้”เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะและการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน๑๓๑ 

ตระหนักถึงการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลและความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันซึ่งเชื่อเสมอว่าการให้ใจจะได้ทั้งใจและงาน๑๓๒ 

มีความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ใจเขาใจเรา ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ๑๓๓ 
มีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ช่อยเหลือกันโดยจิตใจที่ดีไม่คิดร้าย มีความสามัคคีกัน  

สมานฉันท์ปรองดอง มีน้ าใจและไม่คิดร้ายต่อกัน๑๓๔ 
แสดงไมตรีจิตที่ดีและเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ อ่อนน้อมถ่อมตน

ต่อเพ่ือนร่วมงาน แสดงความนับถือต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง๑๓๕ 
มีน้ าใจ แบ่งปันกันเมื่อได้รับข่าวสารต่างๆ มีการแนะน า ให้ทุกคนเอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

และกัน มีอะไรกินแลกเปลี่ยนกัน จักให้มีกิจกรรมที่ให้ทุกคนท าร่วมกัน๑๓๖ 
 
 
 
 

                                                        
๑๒๙สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๐สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๓สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,    

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๔ 
 

บุคลากรที่อยู่ในองค์กรควรที่จะรักกัน บนพ้ืนฐานเพ่ือนร่วมงาน องค์กรเดียวกัน ผู้น าคน
เดียวกัน ค่านิยมองค์กรเดียวกัน ไม่ว่าชาติพันธุ์ก็ดี ครอบครัวก็ดี ก็ต้องถูกหล่อหลอมให้เป็นบุคลากร
ให้เป็นอันเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันได้ หลักเมตตากายกรรม ต้องกลับไปดูไตรสิกขาเหมือนกัน 
เพราะว่าจะท าให้เมตตากายกรรมที่สมบูรณ์ให้มาก อันได้แก่ มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของกันและ
กัน ทานก็มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีศีล และภาวนา๑๓๗ 

ใช้เมตตาเป็นหลัก ผ่านรอยยิ้ม ความสุภาพ และการให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน เมื่อกลุ่มงาน
ฝ่ายใดเกิดอุปสรรค จะไม่นิ่งเฉย และรีบให้ค าแนะน าช่วยเหลือ แต่งานที่เกินความสามารถตน ก็จะให้
ก าลังใจ และประสานหาข้อมูล หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยแก้ไขปัญหา๑๓๘ 

มีการช่วยเหลือกิจธุระของสมาชิกในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ จริงใจ และแสดงกิริยา
สุภาพ เคารพนับถือกัน มีการเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ต่อกัน ชักชวนท ากิจกรรมสนุกๆ มีค่ายอาสาพัฒนา
ท้องถิ่นให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป๑๓๙ 

มีความเต็มใจช่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้งานประสบความส าเร็จ มีความอ่อนน้อมต่อ
เพ่ือนร่วมงาน๑๔๐ 

มีความเต็มใจในการท างานและท างานกับเพื่อนร่วมงานที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อจะให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ๑๔๑ 

มีการแสดงน้ าใจซึ่งกันและกัน ก็คือ เราทุกคนที่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน ควรมีการแสดง
น้ าใจเพื่อช่วยเหลือกัน เอ้ือเฟ้ือกันในการท างานต่างๆ๑๔๒ 

การแสดงความมีน้ าใจต่อคนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่ดีต่อกัน จงให้
ความความรักแก่คนอื่นๆ และให้ความร่วมมือเมื่อเข้าขอร้อง๑๔๓ 

 
 
 
 
 

                                                        
๑๓๗สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,          

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๑สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี, นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ, ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์ , หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,          

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๕ 
 

ตารางท่ี  ๔.๘  การใช้หลักเมตตากายกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ตระหนั กถึ งการสร้างความรู้ สึ กที่ ดี ต่ อกัน 

เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลและความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันซึ่งเชื่อเสมอว่าการให้ใจจะได้ทั้งใจและ
งาน 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๒ มีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ๑๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 
๓ แสดงความมีน้ าใจต่อคนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันและให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอ 
 

๑๒ 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑ ,๑๗ 

๔ ใช้เมตตาเป็นหลัก ผ่านรอยยิ้ม ความสุภาพต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

 
๙ 

 
๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 

๒)  หลักเมตตาวจีกรรม  (การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์)        
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการตักเตือนเมื่อกระท าผิด มีการชมเชยเมื่อสร้างประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ประชาชน
และบุคลากรในองค์กร๑๔๔ 

มีการทักทายด้วยวาจาสุภาพ พูดความจริงมีเหตุผล มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
พูดแนะน าแต่สิ่งที่ดีๆต่อเพ่ือนร่วมงาน 

๑๔๕ 
มีการประสานงาน การท างานตามเอกสาร มีการลงรับ การท างานทุกอย่างต้องอาศัย

หนังสือสั่งการมา ถ้าช้าก็มีการตักเตือน 
๑๔๖ 

มีการทักทายพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยแจ้งสิ่งข่าวที่ดี และสร้างสรรค์งาน และแนะน าสิ่ง  
ที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกัน๑๔๗ 

การพูดดีต่อกัน บนพื้นฐานของความเมตตาในด้านการสื่อสาร การประสานงาน เพื่อบรรลุ
ประโยชน์ ได้แก่ การพูดแต่ความจริง มีเหตุมีผลต่อเพ่ือนร่วมงาน พร้อมกับแนะน าสิ่งที่มีประโยชน์
ให้แก่กัน เพ่ือเกิดความรักความสามัคคี  เอ้ือต่อประโยชน์งานส่วนรวม ในหลักเมตตาวจีกรรม         
ได้น ามาใช้ในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการวางแผนนโยบายการบริหาร  เช่น       
การวางแผนงบประมาณ การจัดการโดยการประชุมสภา โดยใช้หลักความจริงบนพ้ืนฐานของความมี

                                                        
๑๔๔สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวสัดิ์ อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๕สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,            

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๔๖สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๗สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๖ 
 

เหตุมีผล  หลักเมตตาวจีกรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรักความสามัคคีนับถือในหมู่
คณะ  การบริหารจึงมีความราบรื่น๑๔๘ 

เริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทางทุกๆ คนที่องค์กรด้วยค าว่า “สวัสดี” โดยไม่ลืมที่จ าเป็นต้อง
ส่งรอยยิ้มแล้วเมื่อเราได้รับค าทักทายพร้อมรอยยิ้มกลับมา ก็ท าให้บรรยากาศแห่งความสุขในองค์กร
เกิดข้ึนได้๑๔๙ 

มีการกล่าวทักทายเพ่ือนร่วมงาน ชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหน่วยงานต่อกัน๑๕๐ 
พูดจาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือจะได้

พัฒนาองค์กร๑๕๑ 
มีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ช่อยเหลือกันโดยจิตใจที่ดีไม่คิดร้าย มีความสามัคคีกัน  

สมานฉันท์ปรองดอง มีน้ าใจและไม่คิดร้ายต่อกัน๑๕๒ 
มีการทักทายด้วยวาจาสุภาพ พูดแต่ความจริงมีเหตุผลต่อเพ่ือนร่วมงาน มีการพูดสิ่งที่ดี

สมานฉันท์สามัคคีต่อกัน แนะน าสิ่งที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน๑๕๓ 
ใช้การพูดจาให้เกิดประโยชน์  พูดจาให้สุภาพนอบน้อม  พูดแต่ค าจริง  ค าไหนค านั้น      

ใครได้รับข่าวสารหรือหรือประกาศ ก็น ามาบอกต่อกัน บอกเรื่องที่มีประโยชน์ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร
มาควรแจ้งให้คนในชุมชนได้รับข่าวสารกันทั่วถึง๑๕๔ 

ผู้น าต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้สุจริต ๔ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูด
ค าหยาบ  เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ให้มาก ละเว้นทุจริต ๔ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ 
จะท าให้เกิดความคิดไม่ดีต่อกัน เกิดความขัดแย้ง พูดคุยกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติด มองหน้ากันไม่ได้ 
มีผลกระทบต่อการบริหารภาพรวมบุคลากรต้องละเว้นทุจริต ๔ พยายามใช้สุจริต๔ ให้มาก พูดหวาน  
พูดไพเราะ พูดเสนาะหู พูดประสานประโยชน์ รักษาน้ าใจกัน ท าอย่างไรจะส่งเสริมให้มีการพูดอะไร
ออกมาลวดแล้วเกิดมาจากใต้จิตส านึกทั้งนั้น  ไม่มาก็น้อย ซึ่งมันสามารถสัมผัสได้ทั้ง ภาษาพระก็คือ  
อายตะภายใน อายตะภายนอก ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ตากระทบรูป ต้องกลับไปดูเมตตาการทักทาย

                                                        
๑๔๘สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๑๔๙สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ,  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต,  เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๗ 
 

กัน ปราศรัยกัน รักใคร่ชอบพอกัน สร้างค่านิยมร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมรวมกัน ที่จะสร้าง
กระบวนการขึ้นมาได้และส่งเสริมวจีสุจริต ๔ ให้มาก๑๕๕ 

ในทุกๆ วัน เริ่มท างานจะมีการทักทายเพ่ือนร่วมงาน  รับค าทักทายจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ในการปฏิบัติงานจะใช้ค าพูดที่มีเหตุผลทุกครั้งคือมีข้อมูลอ้างอิง  มิได้กล่าว
ลอยๆ และแนะน าข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพ่ือนร่วมงาน หากจ าเป็นต้องแนะน าตักเตือนสิ่ง
ใด จะพูดคยุกับผู้นั้นด้วยความเป็นส่วนตัว และจะระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด๑๕๖ 

ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สอน แนะน า ตักเตือน ด้วยความหวังดี มีมิตรไมตรีกล่าว
วาจาสุภาพ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ต้องมีการวางตัวที่ดี พูดจาไพเราะ ซึ่งในส่วนนี้ท าให้มีความ
น่าเชื่อถือ มีการพูดให้เกิดความสามัคคี สมานฉันท์และมีความจริงใจต่อพนักงานด้วยกัน๑๕๗ 

การพูดกับเพ่ือนร่วมงานโดยใช้หลักเหตุผลในการพูด พูดแนะน าให้เพ่ือนร่วมงานในสิ่งที่ดี  
พูดด้วยวาจาสุภาพ๑๕๘ 

พูดในสิ่งที่เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน และส่งผลดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง๑๕๙ 
การบริหารทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมาย ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว  

ถ้าเราปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  ก็จะท าให้ไม่เกิดความแตกแยกในองค์กรได้๑๖๐ 
พูดจากันด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อผู้ที่มีอายุมากกว่าด้วยใจจริง มีอะไรที่เป็น

ประโยชน์ค่อยบอกต่อกัน๑๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๑๕๕สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๖สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,  ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๑๕๗สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,          

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๕๘สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง       

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๕๙สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๑๖๑สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,         
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๘ 
 

ตารางท่ี  ๔.๙ การใช้หลักเมตตาวจีกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ มีการตักเตือนเมื่อกระท าผิด มีการชมเชยเมื่อ

สร้างประโยชน์ 
๑๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

๒ ผู้น าส่งเสริมให้มีการใช้สุจริต ๔ พูดจาให้สุภาพ
นอบน้อม พูดแต่ค าจริง พูดจาให้เกิดประโยชน์ 
เกิดความสามัคคี สมานฉันท์ 

๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑  

๓ ตากระทบรูป ต้องกลับไปดูเมตตา สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรรวมกัน 

๙ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓ 

 
๓) หลักเมตตามโนกรรม (การตั้งจิตปรารถนาดีและคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน) 

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีความคิดที่ดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและมีอะไรให้อภัยกัน นึกถึงคนรอบๆ ข้าง  

อะไรที่มีประโยชน์ก็แบ่งปัน คุยหรือปรึกษากันกับเพ่ือร่วมงานเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม มีความเป็น
กลางหรือเดินทางสายกลางไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง๑๖๒ 

คิดหรือปรารถนาดีต่อกัน รู้จักการให้อภัยและเสียสละ เมื่อเพ่ือนร่วมงานหรือลูกน้องท า
ผิดก็ควรให้อภัย หรือในการท างานร่วมกัน ถ้ามีอะไรที่พอจะเสนอตัวหรือเสียสละเวลาส่วนตัว       
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมได้ก็ควรจะท า๑๖๓ 

คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  คิดสร้างสรรค์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  รู้จักให้อภัยต่อเพ่ือนร่วมงาน  หากเพ่ือนร่วมงานท างานผิดพลาดไป๑๖๔ 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน หาสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการท างาน และอยู่ในเชิงที่ดีขึ้น  
เสียสละและช่วยกันท างาน๑๖๕ 

ก าหนดให้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองในแง่ดี มีท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใส มีความชื่นชม
ยินดี เริ่มจากจิตที่เบิกบาน ในการพัฒนาจัดการสิ่งใดและต้องค านึงถึงจุดยืนของผู้อื่น มีความเสียสละ  
คิดสิ่งดีๆ๑๖๖ 

 
 

                                                        
๑๖๒สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,            

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ, ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๔สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง      

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๕สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี, นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๖สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๖๙ 
 

ในการท างาน การบริหารงานจะค านึงถึงความสุขของเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอหากสิ่งใด 
เป็นประโยชน์กับทุกคนจะรีบเผยแพร่ชี้แจงให้ทราบ หากเพ่ือนร่วมงานมีความทุกข์ที่พอจะช่วยเหลือ
ได้ก็จะรีบช่วยไม่รอช้า ถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการสิ่งใดไม่เหมาะไม่ควร หากผู้นั้นยอมรับและ
กลับใจก็จะให้อภัยและไม่ถือโทษโกรธกัน๑๖๗. 

พยายามปลูกฝังให้คิดเชิงบวกให้มาก คือ มองโลกในแง่ดี มองจุดเด่นของคนอ่ืน  
หลีกเลี่ยงการจับผิด หลีกเลี่ยงมองข้อเสียของคนอ่ืน ไม่ก้าวก่าย เคารพสิทธิของคนอ่ืน เป็นการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ ไม่คิดลบไม่พยาบาทไม่อาฆาต ไม่ปรุงแต่ง สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการท างานมาก  
ท าให้การบริหารจัดการสะดุด จิตใจจึงเป็นฐานส าคัญของคนในการท างาน  ต้องพ่ึงกระบวนการขัด
เกลา หรือกิจกรรมนันทนาการ เช่นกีฬาสี เพ่ือละลายพฤติกรรมถ้าเน้นตัวบุคคลก็สามารถท าได้เข้าวัด
ฟังธรรม ปฏิบัติได้ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางศาสนา อาจจะมีสักครั้งหนึ่งให้พระมาเทศนา  
ท าบุญ ฟังเทศนาสั่งสอนในกลุ่ม ในองค์กรก็ได้ที่จะจัดขึ้น เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ให้มี
จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง๑๖๘ 

มีการตั้งจิตปรารถนาดีและคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีจิตอาสาร่วมกัน ช่วยกันท าความ
สะอาดให้น่าอยู่ จัดกิจกรรมภายในองค์กร เพ่ือให้คนเกิดความรักสามัคคีกัน๑๖๙ 

ปรารถนาดีและคิดท าสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ต่อกัน มีความคิดสร้างสรรค์การท างาน   
เสียสละในการท างานและรู้จักให้อภัย๑๗๐ 

มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกๆ คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น       
เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี มีการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้แก่ทุก
คนเพ่ือความรู้และเข้าใจ๑๗๑ 

คิดเสียสละและช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน๑๗๒ 
มีความปรารถนาดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เสียสละเวลา

งานให้กับส่วนรวม๑๗๓ 
 

                                                        
๑๖๗สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๑๖๘สัมภาษณ์  ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์             

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๙สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๗๐สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๗๑สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๗๒สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๗๓สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๗๐ 
 

ให้พนักงานปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความสุขภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน๑๗๔. 

เป็นหลักธรรมการตั้งจิตและปรารถนาดีที่ต่อกันบนพ้ืนฐานการปรารถนาสิ่งดีๆ ที่มี
ประโยชน์เสริมสร้างความคิดมีความเสียสละและการให้อภัยแก่กัน๑๗๕ 

คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์   มีความปรารถนาดีและคิดดีสนับสนุนในการท างานต่อกัน     
และกัน๑๗๖ 

การคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ คิดสิ่งที่ดี แจ้งสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกัน๑๗๗. 
มีความคิดที่จะท าสิ่งที่มีประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเสียสละและรู้จัก      

ให้อภัยต่อกันในการท างาน๑๗๘ 
มีการสนับสนุนความก้าวหน้าตามสายงานที่พึงมีพึงได้๑๗๙ 

ตารางท่ี  ๔.๑๐  การใช้หลักเมตตามโนกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. มีความคิดที่ดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและมี

อะไรให้อภัยกัน 
 

๑๒ 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑,๑๒ 

๒. เสริมสร้างความคิดการเสียสละ ๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๒ 

๓. ปลูกฝังให้คิดเชิงบวกให้มาก คือ มองโลกในแง่ดี 
มองจุดเด่นของคนอ่ืน  หลีกเลี่ยงการจับผิด 
หลีกเลี่ยงมองข้อเสียของคนอ่ืน ไม่ก้าวก่าย 
เคารพสิทธิของคน 

 
 
 

๘ 

 
 
 
๑,๓,๔,๕,๖,๑๐,๑๑,๑๒ 

 
 
 
 

 

                                                        
๑๗๔สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๕สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๑๗๖สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๗๗สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๗๘สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๗๙สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวสัดิ์ อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๑ 
 

๔) หลักสาธารณโภคี (การแบ่งปันลาภผลและการประสานประโยชน์ที่ได้มาต่อกัน)   
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการแบ่งปั่นสิ่งของ และประสานประโยชน์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๑๘๐ 
มีการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่างทั่วถึงอีกทั้งเอ้ือเฟือเผื่อแผ่ต่อกันท าเพ่ือส่วนรวมและ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต๑๘๑ 
การแบ่งปันลาภผลและการประสานประโยชน์ทีได้มาต่อกันนั้น ผู้ท างานในองค์กร ไม่

คิดร้ายกัน  การท างานต้องครอบคลุมจากหัวหน้าตามระดับบังคับบัญชา๑๘๒. 
มีการแบ่งปันสิ่งของและการประสานประโยชน์ต่อกัน ออกบริการ ให้ความรู้ สาธิตการ

บริหารจัดการ และให้ความแนะน า๑๘๓ 
เป็นการแบ่งลาภผล การประสานประโยชน์ที่ได้มาต่อกัน เช่น การแบ่งปันทั่วถึง การ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในที่ท างาน การประสานงานเพ่ือให้บรรลุต่อส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่ล าเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
สามารถน ามาบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกระจายอ านาจ ในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมพร้อมติดตามงานสามารถตรวจสอบได้ ได้แก่ การสร้างอาคารเรียน การปรับปรุงสถานที่
ท างาน การเก็บภาษีท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมท าให้งานบริหารบรรลุตามเป้าหมาย๑๘๔ 

หลักสาธารณโภคี เป็นหลักธรรมการแบ่งลาภผล การประสานประโยชน์ที่ได้มาต่อกัน  
เช่น การแบ่งปันทั่วถึง การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในที่ท างาน การประสานงานเพ่ือให้บรรลุต่อส่วนรวม  
การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่ล าเอียง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และสามารถน ามาบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกระจายอ านาจ  
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมพร้อมติดตามงานสามารถตรวจสอบได้  ได้แก่ การสร้างอาคารเรียน  
การปรับปรุงสถานที่ท างาน การเก็บภาษีท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
หลักธรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมท าให้งานบริหารบรรลุตามเป้าหมาย๑๘๕ 

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้     
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า๑๘๖ 

 

                                                        
๑๘๐สัมภาษณ์ จ.ส.อ.สวสัดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว,  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๑สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง, ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๘๒สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๘๓สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๘๔สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์,  ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๒ 
 

มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนรวมงานมีการประสานงานเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร๑๘๗ 
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน  เพื่อประโยชน์หลักขององค์กร๑๘๘ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกับคนอ่ืน  ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสุจริต  ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์ในการท างาน  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน๑๘๙ 
มีการแบ่งปันสิ่งที่ได้มาอย่างทั่วถึง  มีการประสานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  ไม่ล าเอียง   

ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง๑๙๐ 
มีการจัดให้มีการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่างทั่วถึง  มีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปั่นกัน  มีอะไร

ให้ช่วยเหลือกัน๑๙๑ 
หลักสาธารณโภคี เป็นสิ่งจ าเป็น อาจจะน าสังคหวัตถุ  ๔ มาใช้ด้วยก็ได้ ส่วนส าคัญการ

แบ่งปัน องค์กรต้องมีสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าส่งเสริมสนับสนุนใน
องค์กรหรือหน่วยงาน วันส าคัญต่างๆ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ วัดสงกรานต์ การให้รางวัล การให้โบนัส  
เป็นเรื่องวัตถุทาน ส่วนเรื่องธรรมทานหรือวิทยาทาน เป็นเรื่องส าคัญมากว่า ในการว่ากล่าวตักเตือน
กันได้ แนะน ากันได้ โดยเปิดพ้ืนที่ทางความคิด เปิดใจรับฟัง เป็นกระจกมองเห็นกันและกัน จะได้
มุมมองมากขึ้น เพ่ือเกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขและพัฒนาได้ ดังนั้นแล้ว เราจะได้ประโยชน์ 
กล่าวคือ ตนเองมีเพ่ือนร่วมงาน มีการทักทายกันด้วยความรักกับเพ่ือร่วมงาน องค์กรก็ได้ประโยชน์
บุคลากรมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีการแบ่งกันในการท างาน หลักสาธารณโภคีเป็นทานหรือการให้
ด้วยความบริสุทธิ์ หมายถึงไม่ได้คอรัปชั่นมา มิเช่นนั้นสิ่งที่ให้จะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เพ่ือ
พวกพ้อง ต้องระมัดระวัง อาจจะท าให้เห็นผิดเป็นชอบ การให้ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมด้วย  
การช่วยเหลือแบ่งปั่น ต้องถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือหลักกฎหมาย ไม่ลักขโมยมา ไม่โกงมา        
มีระเบียบแบแผนที่ถูกต้อง ให้ถูกกาลเวลาสถานที่ตามเหตุอันสมควร เช่นให้วัดเกิด ขึ้นบ้าน ใหม่  
ช่วยเหลือกันตามเหตุตามผล เป็นต้น ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ให้ ไม่ใช่วัดส าคัญก็ให้ให้เนื่องด้วยอะไรมันก็จะเกิด
ประเด็น คนอ่ืนอาจจะมองว่าอาจเป็นพักพวกเส้นสายกันได้คนนี้ให้คนนั้น การให้แบ่งปันต้องถูกต้อง
ตามหลักศีลธรรมตามครรลองคลองธรรม ถูกต้องตามวันเวลาวันเกิด วันปี ใหม่ ตามสมควร  
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตามหลักสาธารณโภคี ผู้ให้ต้องมีหลักในการให้แบ่งปัน ผู้รับก็ต้องมี

                                                        
๑๘๗สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๘๘สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๘๙สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๙๐สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๑สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๗๓ 
 

หลักในการรับเช่นเดียวกัน ให้เกิดความพอดี ถ้าให้ก็ให้ได้แบ่งปันได้ตามสมควรด้วยความเสมอภาค  
ไม่อย่างนั้นคนที่รู้ที่เห็นอาจเกิดความคิดริษยาได้ เกิดความเข้าใจผิดก็ต้องระวังผู้รับกับผู้ให้๑๙๒ 

ถ้ามีโครงการ แผนงาน กิจกรรมใด ที่มีสิ่งของแจกจ่ายเพ่ือเอกลักษณ์ขององค์กรก็จะ
มอบหมายให้มีการส ารวจให้ทั่วถึง เช่น เสื้อผ้า สิ่งของ  ก็จะแบ่งสรรแบ่งปั่นให้ทั่วถึงทุกคน            
ในองค์กร๑๙๓ 

เป็นการมอบสิ่งของให้เพ่ือนร่วมงานโดยทั่วถึงไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อเพ่ือนร่วมงาน๑๙๔ 

มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตตรงไปตรงมามีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน๑๙๕ 
มีการแบ่งปันหรือการประสานงานประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งการอยู่ภายในองค์กร

เดียวกัน อยู่ร่วมกันของทุกคนก็ควรมีการแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้แก่กัน อาจจะเป็นเรื่องงานข้อมูลข่าวสาร  
หรืออาหารก็เป็นสิ่งที่ดีท่ีควรพึงกระท า๑๙๖ 

ท างานอย่างถูกต้อง และช่วยกันให้ได้ประโยชน์สูงสุด นึกถึงหน้าที่ของตนเองและเพ่ือน
ร่วมงาน ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติงาน ประสานงานเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม๑๙๗ 
 

ตารางท่ี  ๔.๑๑  การใช้หลักสาธารณโภคีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การประสานงานเพ่ือให้บรรลุผลต่อส่วนรวม ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ การแบ่งปันลาภผลแบบมีสวัสดิการ ๑๑ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๓,๑๔ 
 
 
 
 
 

                                                        
๑๙๒สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๓สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๑๙๔สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๕สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๖สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๗สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,           

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๗๔ 
 

๕)  หลักสีลสามัญญตา (การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริตรักษาระเบียบและข้อบังคับ  
ที่วางไว้) ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รักษากฎระเบียบของหน่วยงานตนเอง ชื่อสัตย์ สุจริต ท างานด้วยความเที่ยงตรง ท างาน
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อรุ่นน้องหรือเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติตนเองให้มีความน่าเชื่อถือและน่านับถือ๑๙๘ 

คนที่อาวุโสกว่าหรือมีต าแหน่งที่สูงกว่า ควรกระท าตนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตัวสุภาพ มีระเบียบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน๑๙๙ 

อยู่ในกฎระเบียบที่มีอยู่ ไม่คิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ประพฤติหรือท าตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ
ได้ในการปฏิบัติหน้าที่๒๐๐ 

การปฏิบัติตนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน  น่านับถือ  เคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของเพ่ือนร่วมงาน๒๐๑ 

รักษาและปฏิบัติให้มีศีลเสมอกันกับเพ่ือนสมาชิกทั้ งหลาย มีความประพฤติสุจริตดีงาม
ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตัวน่ารังเกียจ ต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง วางตัวให้มีความน่านับถือ 
ยิ้มแย้มแจ่มใสถามความเป็นอยู่ของกันและกัน๒๐๒ 

ปกติจะค านึงถึงระเบียบวินัยขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะการแต่งกายที่ยึดถืออยู่เสมอ  
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะน าไปเป็นแบบอย่าง จึงเน้นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามพิธี
การ นอกจากนี้ยังมีในส่วนการตรวจงานที่จะไม่ให้คั่งค้าง พยามเคลียแฟ้มให้หมดในแต่ละวัน เพ่ือให้
งานขององค์กรได้ด าเนินต่อไปอย่างไม่ติดขัด๒๐๓. 

การบริหารที่ดีก็มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ตั้งบนพ้ืนฐานของศีล 
ระเบียบและข้อบังคับ การที่จะบุคลากรอยู่อย่างปกติสุข มีความเสมอภาค  และเท่าเทียม  ยุติธรรม
นั้น มันขึ้นอยู่กับหลักศีลสามัญญตา กติการะเบียบและข้อบังคับ การที่บุคลากรท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ดี แสดงว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือที่ดี    
การบังคับใช้กฎหมายที่ดี แสดงว่ามาจากผู้น าหรือผู้บริหารที่ดี เป็นหลักใหญ่ คนจะอยู่ในศีลธรรม 
ระเบียบวินัย กติกาข้อบังคับมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กฎหมายที่ เป็นเครื่องมือของผู้น า ถ้าผู้น า            
มีสีลสามัญญตา ก็จะมีการบริหารจัดการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน แต่ถ้าผู้น าไม่มีศีลแล้ว     
จะเกิดความล าเอียงไปตามอคติ๔ จะเกิดความขัดแย้ง แตกแยกไม่เป็นเอกภาพ ดังนั้นการบังคับ      
ใช้กฎหมายต้องค านึงถึงบริบทขององค์กรด้วย วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร ถ้าอยู่แบบพ่ีน้อง      

                                                        
๑๙๘สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,         

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๙สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐๐สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐๑สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง      

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐๒สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐๓สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 



๑๗๕ 
 

แบบครอบครัว ไม่สามารถใช้สีลสามัญญตาได้สมบูรณ์แบบได้ เพราะรู้สึกว่ามีความสุขเป็นกันเอง     
แต่ถ้าอยู่ในหลักศีลสีลสามัญญตาหรือบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่าเทียมกัน อาจท าให้ชีวิตเหมือน
ถูกตีกรอบตามบริบทองค์กร ถ้าองค์กรอยู่แบบพ่ีน้องบางทีศีลหรือกฎหมายก็ไม่จ าเป็น เลย การอยู่
แบบครอบครัวเป็นการอยู่โดยไม่เป็นทางการ อยู่แบบอิสระ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การสื่อสาร
กันได้ ตักเตือนกัน พูดคุยแนะน ากันได้ เป็นเนื้อเดียวกันได้ ผู้น าต้องมีความฉลาดเข้าใจบริบทของ
องค์กร และปรับวิธีการบริหารให้เป็นไปตามบริบทขององค์กรด้วย ความแตกต่างของคนในองค์กรคือ 
คุณธรรมจริยธรรมของคนที่ไม่เท่ากัน ได้มาไม่เท่ากันมีไม่มีไม่เหมือนกัน อีกคนหนึ่งมาท างาน มีจิต  
อาสามีจิตใจดีในการท างานถูกขัดเกลามารับผิดชอบต่อหน้าที่ อีกคนหนึ่งมาเป็นมีจิตใจไม่ดีเพราะถูก
ขัดเกลาหล่อหลอมมาไม่ดี มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นหลักสีลสามัญญตา จะลดชนชั้นได้    
ไม่มีชนชั้นในพระพุทธศาสนา ให้ทุกคนมีศีล ใช้เหมือนไม่ใช้ มีเหมือนไม่มี ทุกคนที่ เข้ามาไม่มีศีล   
เป็นข้อปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ทุกคนปฏิบัติไปตามหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ ถ้าใช้กฎหมายอย่าง
เดียว  ทุกคนจะเหมือนถูกตีกรอบ ขาดอิสระภาพทางความคิด กฎหมายต้องออกมาจากบริบทชุมชน 
สังคม อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม การใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและชอบธรรม๒๐๔ 

ใช้หลักการประพฤติปฏิบัติอยู่ในจริต รักษาระเบียบและข้อบังคับที่วางไว้และปฏิบัติตน
วางตนเป็นที่น่านับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม๒๐๕ 

ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริต  รักษาระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้  ปฏิบัติวางตัวเป็นที่   
นับถือและปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน๒๐๖ 

รักษากฎระเบียบข้อบังคับที่ได้มีการจัดตั้งไว้ ปฏิบัติตนให้ดีให้เป็นตัวอย่างที่ดี หน้านับถือ
รักษาและเคารพกฎของการท างานเป็นส่วนรวม๒๐๗ 

ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้องบังคับ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในองค์กร๒๐๘ 
มีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรวางตนเป็นที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพ  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เชื่อเสมอว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค าสอนเสมอ๒๐๙ 
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า๒๑๐ 

                                                        
๒๐๔สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๐๕สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐๖สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐๗สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๐๘สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๐๙สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๐สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๖ 
 

การน าหลักสีลสามัญญตา ได้น ามาบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารงานบุคคลภายในองค์กร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หน้าที่รับผิดชอบและในด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม  เป็นไปตามภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้สร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ทุกฝ่ายเพ่ือให้สังคมเมืองนครสวรรค์มีระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่๒๑๑ 

มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริต รักษาระเบียบและข้อบังคับท่ีวางไว้ วางตัวเป็นที่หน้านับ
ถือ  ยึดถือความชื่อสัตย์สุจริต  มีข้อกฎหมายเป็นหลัก มีการหารือ แสดงความคิด เกี่ยวกับกฎหมาย
เป็นอย่างนี้ แนะน าให้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลักและท่ีเหมาะสม งานจะด าเนินการไปได้ด้วยดี๒๑๒ 

การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ก็ท าตามระเบียบกันอยู่แล้ว๒๑๓. 
มีการปฏิบัติวางตนเป็นที่น่านับถือเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพในสิทธิและเสรีภาพของเพ่ือน

ร่วมงานและรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม๒๑๔ 
พนักงาน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างดีงาม๒๑๕. 

ตารางท่ี  ๔.๑๒  การใช้หลักสีลสามัญญตาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริต ๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 
๓ การมีจิตอาสาในการท างานถูกขัดเกลามา

รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๑๑ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๓,๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๒๑๑สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๒๑๒สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๓สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า,  นายกเทศมนตรตี าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๔สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๑๕สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



๑๗๗ 
 

๖)  หลักทิฎฐิสามัญญตา (ความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน) ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ใช้หลักประชาธิปไตยภายในองค์กร มีการประชาคม ประชุมและรับฟังความคิดเห็น   
ของทุกฝ่ายภายในองค์กร๒๑๖ 

มีการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบร่วมกันในการท างาน และยึดถืออุดมคติอันเดียวกัน  
เปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการท างานและการบริหารงานในองค์กร๒๑๗ 

การบริหารก็มีการต่อต้านบ้าง อาจจะศรัทธาคนเก่าอยู่ ทุกคนเสมอภาคกัน ถ้าใครท าดี  
ก็อยู่แดนบวกถ้าท าไม่ดีก็อยู่แดนลบ๒๑๘ 

มีความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน๒๑๙ 
การแสดงความคิดเห็น โดยจัดท าประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติ น ามาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นนโยบายการบริหารองค์กรบริหาร
บ้านเมืองที่ดี หลักการดังกล่าวจึงเป็นการกระจายอ านาจให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ทั้งระบบส่งผลท าให้การบริหารโปร่งใสคล่องตัวอย่างมีคุณภาพ๒๒๐ 

จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และ
คนงานทั่วไป เป็นประจ าทุกเดือน๒๒๑ 

เมื่อมีการสอบถามความคิดเห็น มีความเคารพและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
ยึดถืออุดมคติรวมกันในการท างานเพื่อองค์กรประสบความส าเร็จสูงสุด๒๒๒ 

เปิดโอกาสซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน   
ของบุคลากร๒๒๓ 

ไม่น าความคิดของตนเองเป็นใหญ่โดยไม่รับฟังคนอ่ืน แลกเปลี่ยนความคิดกัน มีการเสนอ
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน น าความคิดเห็นของแต่ละคนมาปรับใช้กับงาน๒๒๔ 

 
 

                                                        
๒๑๖สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๑๗สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง, ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๑๘สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๙สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง, ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๐สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๒๒๑สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๒๒สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๓สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๔สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๗๘ 
 

มีความเคารพรับฟังความคิดเห็นต่อกัน มีความเห็นตรงกันต่อการปฏิบัติงาน เปิดโอกาส
ให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อบุคลากร๒๒๕ 

เมื่อมีคนแสดงออกทางความคิดเห็นในด้านต่างๆ เราต้องยอมรับความคิดเห็นของแต่ละ
คนและรับฟังและน ามาปรับใช้๒๒๖ 

ถ้าสังคมเปลี่ยน วัฒนธรรมก็เปลี่ยน ทิฏฐิหรือความเห็นเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารงานใน
องค์กรที่ดี ต้องมีการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการวางแผน  
มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ การติดตามประเมินผล การแบ่งปันผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม
เป็นการให้ทุกคนเปิดพ้ืนที่ทางความคิด ระดมความคิดได้ สามารถจัดการความรู้ แชความคิดกันได้    
มีกระบวนการมีส่วนร่วม  จะท าให้องค์กรลดทิฏฐิลงได้ ต้องมีเปิดพ้ืนที่ทางความคิด พัฒนาจิตใจ    
ให้ลดละเลิกความเห็นแก่ตัว ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนให้ได้ เช่นเราจะเรียกว่า สัมมนา ระดม
ความคิด อบรม ชึ่งทิฏฐิสามัญญตา เป็นแนวความคิดพ้ืนฐานการปกครองและการบริหารแบบ
ประชาธิปไตย ควรให้มีการแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงความคิดเห็น การประชุมหรือในที่ประชุม  
ผู้น้อยเสนอความคิดเห็นไม่ค่อยได้ มันจึงเป็นก าแพงขวางกั้นความคิดเห็นที่ดี การบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะเปิดพ้ืนที่ทางความคิด ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมให้มาก ภาครัฐ
หมายถึงผู้บังคับบัญชา ผู้น าหรือผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้แสดง
ความคิด และภาคประชาชนที่ได้รับบริการให้แสดงความคิดเห็น ดูความคิดบางอย่างมาบริหารจัดการ
ความขัดแย้งได้๒๒๗ 

ในทุกๆ งานที่ส าคัญหรือมีความซับซ้อน หรือเกี่ยวพันถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคลใดจะให้ผู้
นั้นได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขด้วยตนเองหากมีเหตุผลที่พอเหมาะพอควร หรือ
ก่อให้เกิดความส าเร็จและความปรองดองสมานฉันท์อันดีในองค์กรก็จะเห็นด้วยตามนั้น๒๒๘ 

ให้ความเคารพและให้เกียรติต่อความคิดของผู้อ่ืน  มีความเห็นชอบร่วมกัน การรับฟัง
ความคิดเห็นของส่วนรวม เคารพและรับฟังความคิดเห็น๒๒๙ 

เปิดโอกาสให้เพ่ือร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น  มีความเคารพรับฟังความคิดเห็นและ     
มีความเห็นตรงกันต่อการปฏิบัติงาน๒๓๐ 

                                                        
๒๒๕สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๖สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๗สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๒๘สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๒๒๙สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๐สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง      

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๗๙ 
 

มีความคิดเห็นช่วยกันในการท างาน ฟังเสียงความคิดเห็นส่วนรวม  และมีความเห็น        
ที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน๒๓๑ 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะบางทีความคิดเห็นของเราก็เป็นสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องหรือดีที่สุดเสมอไป การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ก็จะท าให้เกิดความคิดใหม่  
เพ่ือน าความคิดเห็นที่ดีที่สุดไปปรับใช้และพัฒนาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๓๒ 

มีการพูดคุยในที่ท างานและแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วมาปรับใช้ในองค์กร ยอมรับความ
คิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและองค์กรให้มันดีขึ้นและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด๒๓๓ 

 
ตารางที่  ๔.๑๓  การใช้หลักทิฎฐิสามัญญตาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ยอมรับผลจากประชาคมแบบประชาธิปไตย ๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
๒ การจัดท าประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงานมีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติ 
 

๑๓ 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑
,๑๓,๑๔ 

๓ การเปิดพ้ืนที่ทางความคิด ระดมความคิดได้ 
สามารถจัดการความรู้ แชร์ความคิดซึ่งกันและ
กัน 

 
 

๑๐ 

 
 
๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓ 

 
ส่วนที่  ๔  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
๑) หลักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ (การประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ)  ไปใช้ 

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการก าหนดการการประชุมหรือปรึกษากันอย่างน้อยเดือนละครั้ง ฝึกปฏิบัติตน          

ให้เหมาะสมกันงานแล้วปรึกษากันว่าควรท างานอะไร มีส่วนร่วมในการประชุมช่วยเสนอปัญหาหรือ
แนวทางการปรับปรุงต่อองค์กร๒๓๔ 

                                                        
๒๓๑สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๒สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๓สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,          

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๔สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,         

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๘๐ 
 

การประชุมปรึกษาหารือกันท าให้เกิดการพูดคุยปรึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ท าให้เกิดความเข้าใจและความเข้าใจจะท าให้ทุกคนในองค์กร ประพฤติปฏิบัติไปในสิ่งที่
ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน๒๓๕ 

มีการนัดประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสนอและอธิบายถึงการท างาน ประชุมกันเพ่ือหารือ
น าคนที่เหมาะสมเข้ามาท างาน๒๓๖ 

มีการประชุมเพ่ือปรับคนให้เหมาะสมกับงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างเรียบร้อย และปรึกษาหารือกันในปัญหาของการท างานเป็นประจ า 

๒๓๗ 
มีการประชุมหารือกันว่ามีปัญหาหรือสิ่งต่างๆ   ที่ขัดแย้งหรือมีปัญหาและช่วยกัน      

แก้ไขปัญหา๒๓๘ 
ทุกครั้งที่จะต้องท าแผนงานโครงการที่ส าคัญ หรือปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานภายใน

องค์กร รวมถึงการสรุปผลการด าเนินการ จะมีการประชุมอยู่เสมอ เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ เช่น การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในทุกๆ เดือน เป็นต้น๒๓๙ 

การประชุมเป็นการเปิดเวทีทางความคิด ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาความ
ต้องการและความจ าเป็น การบริหารงานที่ดีต้องมีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน สิ่งที่ท าไปแล้วเกิดผล
ดีผลเสียอย่างไรบ้าง เป็นการจัดการความรู้ว่าอะไรที่ควรท าไม่ควรท า การประชุมเป็นการแช่ความคิด  
ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจในเชิงการบริหาร สิ่งไหนเราส่งเสริมการท างานอย่างไรหรืออะไร     
ที่เราจะพัฒนาและบริหารจัดการต่อไป กระบวนการทั้งหมด เป็นการปรึกษาหารือกันเพ่ือการวางแผน  
ถ้ามีการประชุมกันเนืองนิตย์ จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แสดงถึงการร่วมมือกัน  เข้าใจกัน
มากขึ้น ทุกระดับผู้บริหาร ระดับกาลางและผู้ปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันท าให้เกิดความรัก
สามัคคีกัน  การบริหารงานหรือการท างานที่ดีต้องน ามาเสนอในที่ประชุม เปิดเผยตรงไปตรงมา
ปรึกษาหารือกัน ไม่ควรพูดลับหลังกัน จะท าเกิดความแตกแยกทางความคิด เกิดความขัดแย้งในที่สุด  
การบริหารงานที่ดีควรให้มีการประชุมกันบ่อยๆ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นสิ่งที่ต้องการ ปัญหา และความจ าเป็น ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย รับฟังข้อมูล      
ที่ได้รับว่าเป็นจริงเป็นเท็จแค่ไหน และสรุปในที่ประชุมในการบริหารงานที่ผ่านมาหรืออ่ืนๆ อาจจะมี
ทางแนวทางในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีมากข้ึนหรือข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการ
ท างานได้๒๔๐ 

                                                        
๒๓๕สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ, ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๖สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี, นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๗สัมภาษณ์  นายวรพจน์  ทับพุ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง       

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๘สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,           

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓๙สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๒๔๐สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๑๘๑ 
 

การประชุมที่เราเข้าประชุมร่วมพูดคุยกันจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของกันและ
กันว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นกันอย่างไร  มีการประชุมภายในองค์กรเพ่ือน าข้อคิดเห็นต่างๆ  มาปรับ
ใช้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานต่างๆ๒๔๑ 

มีการประชุมปรึกษาหารือกันในการท างานเป็นประจ า  ปรึกษาหารือถึงปัญหาในการ
ท างาน๒๔๒ 

ก าหนดวันประชุมหารือกันไว้อย่างชัดเจน ปรึกษากันในปัญหาต่างๆ ของการท างาน    
เป็นประจ า การประชุมพูดถึงปัญหาเพ่ือแก้ไขและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายงาน๒๔๓ 

มีการประชุมพูดคุยปรึกษาแก้ไขปัญหา โดยพร้อมเพรียงกัน 
๒๔๔ 

การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอนับเป็นสิ่งส าคัญในการท างานร่วมกัน   
เพ่ือปรับปรุง ปรับคนและแก้ไขปัญหา๒๔๕ 

จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ พนังงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และคนงานทั่วไป  
ประจ าทุกเดือน๒๔๖ 

การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ ของทุกภาคส่วนงาน ด าเนินตาม
ปฏิทินการประชุมที่ก าหนดตารางไว้เป็นเนืองนิตย์ กล่าวคือมีการประชุมทุกเดือน สม่ าเสมอ        
เพ่ือประสานงาน ด าเนินการ และก ากับติดตามงาน ซึ่งใช้หลักการมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือพัฒนา
องค์กร๒๔๗ 

มีการประชุมกันทุกเดือน ประชุมเพ่ือปรับคนให้เข้ากับงานเพ่ือให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร  และในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นโอกาสน าปัญหาต่างๆที่เกิดมาช่วยกันแก้ไข ปรึกษา    
หารือกัน๒๔๘ 

มีการประชุมกันทุกเดือน ผู้บริหารจะปรึกษาหารือ ทุกวันอังคาร ในเรื่องการท างานและ
ปรับคนให้เหมาะสมกับงาน๒๔๙. 

 

                                                        
๒๔๑สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๒สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๓สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๔๔สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

๖  เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๕สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๖สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๔๗สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๒๔๘สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๙สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๘๒ 
 

มีการประชุมกันทุกเดือน มีการประชุมหารือกันในการท างานและประชุมเพ่ือปรับคน   
ให้เหมาะสมกับงานตามต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบนั้น๒๕๐ 

มีการประชุมพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ า   
อย่างต่อเนื่อง๒๕๑. 
 
ตารางท่ี  ๔.๑๔  การน าหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ไปใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การประชุมกันเนืองนิตย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน  
 

๑๖ 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘ 

๒ การก าหนดเป็นปฏิทินและกติกาการประชุม ๙ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 
 
๒) หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม (ความพร้อมเพรียงกัน 

ในการเข้าประชุมและเม่ือถึงเวลาเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม) ไปใช้ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชี้ให้ เห็นถึงประโยชน์ของการพร้อมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันการพัฒนาหมู่บ้าน        
จึงจะก้าวหน้า๒๕๒ 

การประชุมนั้นก็ต้องตรงต่อเวลา ประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ มีความพร้อมเพียงไม่มี
การลุกออกจากที่ประชุมและเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีบ้างออกไปก่อนเพ่ือท าธุรกิจ          
ขององค์กร๒๕๓ 

การประชุมนั้นก็ต้องตรงต่อเวลา บุคลากรจะมารอก่อนนายกเข้าที่ประชุม เข้าก่อนเวลา  
๑๐ นาที๒๕๔ 

มีการประชุมกันพร้อมเพรียงกัน และได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับการท างาน นโยบาย  การน า
นโยบายปฏิบัติงาน๒๕๕ 

 
 

                                                        
๒๕๐สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง, ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๕๑สัมภาษณ์ จ.ส.อ.สวสัดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๕๒สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๕๓สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง, ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๕๔สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๕๕สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง, ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๘๓ 
 

การด าเนินการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกส่วนงานจะมีปฏิทิน        
การประชุมที่ก าหนดเพ่ือให้การท างานเป็นระบบ มีการแจ้งก าหนดการประชุมโดยก าหนดเวลา      
เริ่มประชุม  พร้อมแนบวาระการประชุมครั้งก่อนทุกครั้ง เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นตาม
เป้าประสงค์ และได้ประสิทธิผลจากการด าเนินการ และพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมหลังจากได้ข้อยุติ
ในการประชุมทุกครั้งเป็นการเคารพ กฎ ระเบียบของการประชุม๒๕๖ 

จัดให้มีสมุดลงนามเวลาเข้าร่วมประชุมและเวลาเลิกการประชุมทุกครั้งประจ าทุก
มีเอกสารบันทึกเวลาการเข้าและการเลิกประชุมเพ่ือให้เกียรติผู้บริหาร โดยการเข้ าและ

เลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน๒๕๘ 
ก าหนดเวลาเริ่ม และสิ้นสุดในการประชุมแต่ละครั้ง ในการประชุมจะต้องไม่ลุกจากที่

ประชุม ประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ทุกครั้ง๒๕๙ 
เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนด เวลาประชุมไม่ลุกออก  

จากที่ประชุม เวลาเลิกประชุมก็เลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน๒๖๐ 
มาประชุม พร้อมกันและเลิกพร้อมจะได้ความเป็นระเบียบและได้รับความรู้กันทุกคน  

เมื่อระหว่างการประชุมไม่ควรออกจากท่ีประชุมก่อนเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเท่ากัน๒๖๑ 
การประชุมที่พร้อมเพรียงกันแสดงถึงความสามัคคีกันในองค์กร ทุกคนต้องประชุมพร้อม

กัน และทุกคนต้องได้โอกาสแสดงความคิดเห็น ต้องมีการเชิญให้ทุกคนได้พูดในที่ประชุม ให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็น การประชุมที่ดีต้องไม่ควรพูดอยู่คนเดียว จะท าให้ที่ประชุมเกิดความเบื่อหน่าย  
การประชุมต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด มีแนวคิดที่ดีอะไรบ้างไหม มีอะไรจะเสริมในแต่ละเรื่อง  
อย่างน้อยให้ทุกคนได้พูดในที่ประชุม จะท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในที่ประชุม เป็นส่วนหนึ่ง    
ในเรื่องนั้น เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น หัวใจการประชุมเรื่องประชุมต้อง
ชัดเจน  เพ่ือให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นที่ดีในเรื่องนั้นๆ อย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะได้แนวทางหรือ
ข้อเสนอที่ดีในเรื่องที่ประชุม การประชุมเนืองนิตย์หมายถึงการประชุมสามัญ วิสามัญ ประชุม
ประจ าเดือน หรือวิสามัญ ประชุมเฉพาะกิจ เพ่ือขอข้อคิดเห็นในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง กรอบในที่
ประชุมไม่ควรนานเกินไป สั้นมีความหมายตรงประเด็น ผู้น าหรือผู้บริหารควรมีกรอบแนวคิดนโยบาย

                                                        
๒๕๖สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๒๕๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหกั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๕๘สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๕๙สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๖๐สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๖๑สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๘๔ 
 

ในที่ประชุมเพ่ือพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีเสริมเติมเต็ม มีกระบวนการอย่างไร สรุปประเด็น
เนื้อหา กล่าวขอบคุณจบการประชุม เลิกประชุม๒๖๒ 

ในทุกๆ เดือนจะมีการประชุมหลายครั้ง และในทุการประชุมจะแจ้งเวลาเข้าประชุม      
ซึ่งเมื่อพิจารณาว่า  องค์ประชุมพร้อมจึงจะเปิดการประชุม และเมื่อประธานปิดประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุมจึงจะเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน๒๖๓ 

มีการประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่ออกจากที่ประชุมก่อนเวลา มีความพร้อมเพรียง
กัน๒๖๔ 

การเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้จะไม่มีการเลื่อน   
หากไม่จ าเป็นและการเลิกการประชุมจะต้องเลิกพร้อมกันจะไม่มีการลุกออกจากห้องประชุมแล้ว    
หนีหายไป๒๖๕ 

มีการก าหนดเวลาเข้าประชุม และการเลิกประชุมที่ชัดแจน ต้องมีความตรงต่อเวลาและ
ก าหนดหัวข้อในการประชุมให้เรียบร้อย๒๖๖ 

การเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและการเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน แสดงให้เห็น
ถึงความรับผิดชอบ การรักษาเวลา และความเป็นระเบียบที่ทุกคนภายในองค์กร มีการร่วมกับการให้
ทุกคนเข้าประชุมโดยพร้อมกับหรือเลิกก็เป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเกิดความรับผิดชอบ  ตระหนักถึง
หน้าที่๒๖๗ 

มีการก าหนดแผนการประชุมมีเวลาที่ชัดเจนและจัดเรียงเรื่องท่ีจะประชุมในแต่ละครั้งให้ดี
จะได้ใช้เวลาในการประชุมไม่มากหรือน้อยเกินไป๒๖๘ 

 
 
 
 
 
 

                                                        
๒๖๒สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๖๓สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๒๖๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๖๕สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง       

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๖๖สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๖๗สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๖๘สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,         

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๘๕ 
 

ตารางที่  ๔.๑๕  การน าหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมไปใช้ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การตรงต่อเวลาพร้อมเพรียงกันในการประชุม

และเลิกประชุม 
๑๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

๒ การประชุมทุกครั้งต้องเคารพ กฎ ระเบียบของ
การประชุม 

๑๒ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔, ๑๕ 

 

๓) หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว (ไม่เพิ่มเติม
ระเบียบที่บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว) ไปใช้ในการบริหารองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 

ไม่ยกเลิกระเบียบแบบเดิม  ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบเดิมไว้มีการประชุมหา           
แนวทางแก้ไขท่ีไม่ขัดแย้งกับระเบียบแบบเดิม๒๖๙ 

หลักการนี้น าไปใช้ในการบริหารได้คือ สิ่งที่บัญญัติไว้เป็นสิ่งที่พึงกระท าสืบต่อกัน ซึ่งเรา
ควรจะยึดถือและปฏิบัติต่อไป เพราะเปรียบเสมือนหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ควบคุมเราอยู่ให้ปฏิบัติร่วมกัน
และการยกเลิกบัญญัติที่มีมาอย่างยาวนานก็ควรจะมีการประชุมหารือหาทางออกท่ีดีที่สุดเพราะจะได้
ไม่ละเมิดข้อบัญญัตินั้น๒๗๐ 

มีกฎระเบียบและหลักการในการบริหาร ไม่ยกเลิกและท าการเปลี่ยนแปลงระเบียบ     
โดยพละการ และมีการประชุมแก้ไขหาแนวทาง๒๗๑ 

พนักงานจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้ ไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติแล้ว      
โดยพละการ๒๗๒ 

ไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว ไม่เพ่ิมเติม ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ๒๗๓ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบัญญัติต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สั่งให้

ระงับหรือยกเลิกหรือเพ่ิมเติมสิ่งใด แต่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกลับไปพิจารณาดูก่อนว่า
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนแล้ว หรือไม่อย่างไร จึงจะประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่ไม่ขัด
กับหลักการเดิม๒๗๔. 

                                                        
 ๒๖๙สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,             
10 เมษายน 2560. 

๒๗๐สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ, ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, 10 เมษายน 2560. 
๒๗๑สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี, นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, 26 เมษายน 2560. 
๒๗๒สัมภาษณ์  นายวรพจน์  ทับพุ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง       

จังหวัดนครสวรรค์, 24 เมษายน 2560. 
๒๗๓สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,          

21 เมษายน 2560. 
๒๗๔สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 7 เมษายน  2560. 



๑๘๖ 
 

การประชุมที่ดีต้อง ๑ ) ควรค านึงถึงวาระการประชุม อะไรอยู่ในวาระการประชุมบ้าง  
อะไรที่อยู่นอกเหนือการประชุมก็ไม่ควรพูด ๒) หลักเกณฑ์ ระเบียบกฎกติกา อะไรที่บัญญัติไว้ก็ต้อง
ปฏิบัติไปตามนั้น อย่าละเมิดอย่าละเลย อะไรที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหลักเกณฑ์ก็ไม่ควรน ามาไว้ในที่
ประชุม ไม่ต้องน ามาเป็นส่วนเกินในที่ประชุม หรือระเบียบใด หลักการใด ที่มีอยู่แล้วบัญญัติไว้แล้ว  
อย่าไปละเลย เพิกเฉยหรือเพิกถอน หรือมองข้ามไม่ได้ ต้องเดิมตามกรอบที่ประชุม๒๗๕ 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด  เมื่อมีการท าผิดต้องถูกลงโทษ๒๗๖ 
ไม่เพ่ิมเติมระเบียบ ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ ถือปฏิบัติระเบียบที่ก าหนดไว้ ไม่ยกเลิก

ระเบียบที่บัญญัติโดยพละการ มีการประชุมหาแนวทางแก้ไขแนวทางแก้ไขแนวทางแก้ไขระเบียบที่ไม่
ขัดต่อหลักการเดิม๒๗๗ 

ไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติไว้แล้วโดยพละการ ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว มีการ
ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ อยู่เสมอโดยไม่ขัดต่อหลักการเดิม๒๗๘ 

ถือปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้ ไม่ควรยกเลิก หรือเพิกถอน๒๗๙ 
มีการคงไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนและแนวทางการปฏิบัติขององค์กร เมื่อต้องมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมจะต้องมีการประชุมเพื่อหาแนวทาง๒๘๐ 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด๒๘๑ 
การด าเนินกิจการส่วนงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีไว้ตามบทบัญญัติ

การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของระเบียบทุกอย่างตาม
กฎหมาย เช่น การประชุมสภาท้องถิ่น การด าเนินกิจกรรมต่อชุมชน เป็นต้น โดยไม่เพ่ิมเติมสิ่งอ่ืน
นอกจากข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย๒๘๒ 

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ถ้ามีข้อบังคับที่ไม่สอดคล้องกันกับการปฏิบัติงานนั้น ต้องมี
ประชุมหาข้อสรุป เพ่ือหาแนวทางและแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์๒๘๓ 

                                                        
๒๗๕สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 14 พฤษภาคม 2560. 
๒๗๖สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๒๗๗สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๒๗๘สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน 2560. 
๒๗๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

6  เมษายน 2560. 
๒๘๐สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, 11 เมษายน 2560. 
๒๘๑สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน  าอ้อยม่วงหกั, 3 พฤษภาคม 2560. 
๒๘๒สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, 2 มิถุนายน  

2560. 
๒๘๓สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  11  เมษายน 2560. 



๑๘๗ 
 

การยกเลิกต้องเข้าที่ประชุม สิ่งที่ท าได้ ยกเลิก สิ่งที่ท าไม่ได้ก็ยกเลิก ปล่อยให้ตกไป     
ต้องเข้าที่ประชุม เช่น ท าถนนสายหนึ่ง ท าโครงการต้องอนุมัติจากสภา ให้สภาเห็นชอบ๒๘๔. 

มีการถือปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ การที่จะยกเลิกได้นั้นต้องมีการประชุมหารือ   
เพ่ือแนวทางในการแก้ไขระเบียบนั้น๒๘๕ 

มีการปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในการท างาน๒๘๖. 
 

ตารางท่ี  ๔.๑๖  การน าหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วไปใช้ 
  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ สิ่งที่บัญญัติไว้เป็นสิ่งที่พึงกระท าสืบต่อกัน ๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
๒ ไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติโดยพละการ ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 

๑๑ ,๑๗ 
๔) หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ (เคารพให้เกียรติและเชื่อฟังถ้อยค าผู้

อาวุโส) ไปใช้ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาตามล าดับสายงาน มีการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ใหญ่ ที่มี

ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน๒๘๗ 
การเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาให้หัวหน้า  และยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อาวุโส๒๘๘ 
การเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาให้หัวหน้าส่วนงาน แต่ละส่วนมา

พูดคุยกัน มารายงานทุกวันจันทร์๒๘๙. 
การท างานต้องยึดถืออาวุโสเป็นส าคัญ เพ่ือให้การท างานร่วมกันนั้นเป็นระบบ๒๙๐

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบสาน
กันมาในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่และปลูกฝั่งกันมาตั้งแต่เด็กในการเคารพผู้ใหญ่ และในการท างาน
การยอมรับฟังข้อคิดเห็นจากหัวหน้างาน ผู้อาวุโสกว่าผู้มีประสบการณ์มากกว่ากันอยู่เนืองนิตย์ จึงท า
ให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความราบรื่น๒๙๑ 

                                                        
๒๘๔สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๘๕สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

2 มิถุนายน 2560. 
๒๘๖สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, 3 พฤษภาคม 

2560. 
๒๘๗สัมภาษณ์ จ.ส.อ.สวสัดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, 3 พฤษภาคม 2560. 
๒๘๘สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง, ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

2 มิถุนายน 2560. 
๒๘๙สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๙๐สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง, 11  เมษายน 2560. 
๒๙๑สัมภาษณ์ นายจติตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์, 2 มิถุนายน  

2560. 



๑๘๘ 
 

จัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดพระปรางค์เหลือง เพ่ือร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเสด็จเยี่ยม
พสกนิกรของพระองค์ ณ มณฑลนครสวรรค์ เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทางชลมารค     
การจัดงานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มี
กิจกรรมมากมาย อาทิ การละเล่นเด็กไทย การประกวดแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตลาด
โบราณ นิทรรศการภาพถ่ายย้อนยุค มีการท าบุญตักบาตรในช่วงเช้า การแข่งขัดเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน  ประกวดส้มต าลีลา และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต  
พระบรมราชินีนาถในช่วงค่ า๒๙๒ 

การท างานอยู่ในองค์กรย่อมมีระดับความอาวุโส ดังนั้น ล าดับขั้นบังคับบัญชาน้อยกว่า  
อาวุโสน้อยกว่า ต้องเคารพ ผู้มีอาวุโสมากกว่า๒๙๓

 

รับค าแนะน าของผู้อาวุโส ยอมรับความเห็นให้เกียรติและเคารพผู้ใหญ่กว่าเสมอ๒๙๔ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส  ในการท างานร่วมกันต้องเชื่อผู้ที่มีความรู้และ          

ผู้มีประสบการณ์ น าความคิดเห็นของผู้อาวุโสและประสบการณ์น ามาประยุกต์ใช้๒๙๕ 
มีความเคารพให้เกียรติและเชื่อฟังถ้อยค าผู้อาวุโส ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส 

เชื่อฟังผู้มีความรู้และประสบการณ์๒๙๖
 

เมื่อพบเห็นผู้อาวุโสกว่าให้ท าความเคารพและให้เกียรติผู้ที่มีอาวุโสกว่า๒๙๗
 

การท างานที่ดี สังคมยังมีความจ าเป็นเรื่องความสูงความต่ าของสังคมในการบริหารจัดการ  
หมายถึง มีผู้ใหญ่มีผู้น้อย ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีการเคารพผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส  
ไม่อย่างนั้นจะเกิดการตีตนเสมอท่าน ไม่มีความเคารพตามล าดับการบริหารงาน ท าให้เกิดความไม่
เกรงกลัวไม่เกรงใจ จะท าให้เกิดแตกแยกขัดแย้งกันได้ ผู้ใหญ่ก็ควรที่ท าให้น่าเชื่อถือต้องมีหลักการ  
หลักเกณฑ์ในการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ มีวุฒิภาวะ มีคุณวุฒิ มีวัยวุฒิ เมื่อมีประสบการณ์
น่าเชื่อถือก็จะท าให้เกิดการนับถือ เชิงเหตุผล มีความเป็นกลาง มีความเชื่อมั่น ท าให้ผู้ใต้บังคับเกิด
ความเคารพย าเกรง ให้เกียตริซึ่งกันและกัน และน่ายึดถือ เป็นแม่แบบ เป็นตัวอย่างที่ดีในองค์กร    

                                                        
๒๙๒สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน  าอ้อยม่วงหกั, 3 พฤษภาคม 2560. 
๒๙๓สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, 11 เมษายน 2560. 
๒๙๔สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

6  เมษายน 2560. 
๒๙๕สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน 2560. 
๒๙๖สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๒๙๗สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 



๑๘๙ 
 

การบริหารจัดการที่ดีต้องปลูกจิตส านึกบุคลากรในส านักงานให้เคารพให้เกียตริตามล าดับผู้อาวุโส 
อายุ  เพศ วัยวุฒิ คุณวุฒิ เคารพสิทธิกันและกัน๒๙๘ 

โดยปกติแล้ว จะให้ความเคารพผู้อาวุโสทุกท่าน เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์        
ในด้านนั้นๆ ตามที่เคยมีประสบการณ์มา ดังนั้น หากได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จากผู้อาวุโส     
ทั้งในและนอกสถานที่ท างาน ก็จะน ามาปรับใช้ พร้อมทั้งให้การยกย่อง ผู้อาวุโสที่เมตตาให้การแนะน า
นั้นเช่นกัน๒๙๙. 

มีความเชื่อฟังและเคารพต่อผู้อาวุโส ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส ใช้ค าพูดให้
สุภาพต่อผู้อาวุโส๓๐๐ 

พนักงานจะต้องให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยค าของผู้อาวุโส มีความเคารพยอมรับฟัง  
และพูดด้วยถ้อยค าที่สุภาพ๓๐๑ 

ต้องมีความเคารพและเชื่อฟังผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่มากกว่า 
และถ้าเป็นผู้น้อยควรมีการค าพูดกับผู้อาวุโสที่มีถ้อยค าที่น่าเชื่อถือได้๓๐๒ 

เมื่อเราเป็นผู้บริหารการตักเตือนหรือให้ค าแนะน าจากผู้อาวุโส หรือผู้ที่มีประสบการณ์
มากกว่า เราควรรับฟังเพราะบางทีเรายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มามากพอ การน าค าติหรือชี้แนะ
จากผู้อาวุโสมาปรับใช้ในการบริหารองค์กร ก็จะท าให้องค์กรด าเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
ต่อไป๓๐๓ 

ให้เกียรติผู้ที่อาวุโสกว่า ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อาวุโสกว่า มีการ
ให้ความส าคัญกับค าพูดของผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง๓๐๔ 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๒๙๘สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 14 พฤษภาคม 2560. 
๒๙๙สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รั กษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 7 เมษายน  2560. 
๓๐๐สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,          

21 เมษายน 2560. 
๓๐๑สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง        

จังหวัดนครสวรรค์, 24 เมษายน 2560. 
๓๐๒สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, 26 เมษายน 2560. 
๓๐๓สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, 10 เมษายน 2560. 
๓๐๔สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,          

10 เมษายน 2560. 



๑๙๐ 
 

ตารางท่ี  ๔.๑๗  การน าหลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ไปใช้ในการบริหาร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาตามล าดับสาย

งาน 
๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑  

๒ การรับค าแนะน าของผู้อาวุโส ยอมรับความเห็น
ให้เกียรติและเคารพผู้ใหญ่กว่าเสมอ 

๙ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓ 

 

๕) หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร (การให้เกียรติบุคลากร คุ้มครอง ป้องกันบุคลากร) 
ไปใช้ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้อย่างทั่วถึง 
ป้องกันและคุ้มครอง คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา๓๐๕ 

การดูแลบริหารบุคลากรภายในองค์กร ควรจะดูแลสอดส่องให้ถึงในทุกๆเรื่อง เพราะ
นอกจากเรื่องการท างานแล้ว การใช้ชีวิตของทุกคนองค์กรก็มีส่วนส าคัญในการท าให้องค์กรท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เราควรให้ความเสมอภาคและสวัสดิการต่างๆ เท่าที่จะสามารถให้แก่บุคคล     
ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่๓๐๖ 

มีกฎและมีการคุ้มครองที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา มีความเสมอภาคแก่บุคลากรในทาง
ปฏิบัติหน้าที่๓๐๗ 

มีการให้เกียรติบุคลากร คุ้มครอง ป้องกันบุคลากรให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่๓๐๘ 

มีการให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา มีความเสมอภาคแก่บุคลากรและคุ้มครองบุคลากร๓๐๙ 
หากมีเหตุที่ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหรือถูกใส่ความด้วยเหตุที่ไม่

เป็นความจริง หรือเป็นเรื่องเข้าใจผิด จะเริ่มต้นจากให้ทุกฝ่ายไตร่ตรองและชี แจงเหตุผลด้วยสติ 
พร้อมทั งไม่กล่าวโทษบุคคลใดๆ จนกว่าจะมีข้อมูลที่เพียงพอ ทั งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ชี แจง  
นอกจากนี ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นสวัสดิการหรือลัทธิตามกฎหมายก็จะเร่งประสานงานให้ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรม เช่น การประสานพนักงานอัยการ เข้าแก้ต่างคดี เป็นต้น๓๑๐ 

                                                        
๓๐๕สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,          

10 เมษายน 2560. 
๓๐๖สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, 10 เมษายน 2560. 
๓๐๗สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, 26 เมษายน 2560. 
๓๐๘สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง      

จังหวัดนครสวรรค์, 24 เมษายน 2560. 
๓๐๙สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,          

21 เมษายน 2560. 
๓๑๐สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 7 เมษายน  2560. 



๑๙๑ 
 

การให้เกียรติกันและกัน การให้เคารพสิทธิกันและกัน ไม่ก้าวก่ายกันและกันในหน้าที่      
การให้เกียรติบุคลากรเพ่ือนร่วมงาม ทุกคนรักสุข เกลียดทุกข์ อยากได้ลาภ ไม่อยากเสื่อมลาภมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาคเท่าเทียม หลักการคุ้มครองที่ดีก็คือการสร้างจิตส านึกท่ีดี๓๑๑ 

ให้สิทธิคุ้มครองเท่าเทียมกันของผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการดูแลอย่างทั่วถึง๓๑๒ 
การให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ใต้บังคับบัญชา มีการคุ้มครองป้องกันบุคลากรที่อยู่ใต้บังคับ

บัญชาให้สวัสดิการแก่บุคลากร ให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่๓๑๓ 
มีการให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ภายใต้

บังคับบัญชาและทุกคน มีการให้สวัสดิภาพแก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา๓๑๔ 
มีการดูแล ก ากับ  ให้สวัสดิการแก่บุคลากร เพ่ือให้เกิดความรักในองค์กรมากยิ่งขึ น๓๑๕ 
การให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงใจ การมี

สวัสดิการการให้ความเสมอภาคและดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง เช่น เวลาป่วยก็น าของไปเยี่ยม๓๑๖ 
ด้านสิทธิมนุษยชน เราให้ค ามั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามหลักการพื นฐานด้านสิทธิมนุษยชน

ส าหรับ พนักงานของเราทุกคน เราให้ความเคารพต่อการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพนักงานในองค์กรของเรา ตามที่ได้ระบุไว้ใน ประกาศคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระหว่างพนักงาน ลูกจ้างและผู้บริหารขององค์กร  
ตลอดจนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ชั่วโมงการท างานเราพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดตารางการ
ท างานของพนักงานให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานในท้องถิ่น  ในส่วน
ของพนักงานองค์กรโรงงานนั น เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือจ ากัดไม่ให้มีการท างาน
ล่วงเวลามากเกินไป และก าหนดให้มีการพักเป็นเวลาตามความเหมาะสมของทุกวัน ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย เราพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและ        
ถูกสุขลักษณะส าหรับพนักงาน ตัวอย่างเช่น พนักงานในองค์กรของเราจะได้รับการ ฝึกอบรมด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยอยู่อย่างต่อเนื่องตามที่จ าเป็นต่อการท างาน และการก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการท างานอย่างปลอดภัยนอกจากนี  ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ     
เราปรับปรุงเนื อหาในแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคล้อง     
กับสภาพความปลอดภัยและสุขภาพในปัจจุบัน 

                                                        
๓๑๑สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 14 พฤษภาคม 2560. 
๓๑๒สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต,  เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๓๑๓สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๓๑๔สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน 2560. 
๓๑๕สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง, 

6  เมษายน 2560. 
๓๑๖สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ,  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, 11 เมษายน 2560. 



๑๙๒ 
 

แนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรามีสาระส าคัญดังนี  
 1) การจัดหาระบบควบคุมที่เหมาะสม  ระเบียบปฏิบัติในการท างานอย่าง  ปลอดภัย  
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  อุปกรณ์ความปลอดภัย  และมาตรการ  ป้องกันอ่ืนๆ  เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 2) มีนโยบายกู้ภัยฉุกเฉินเพ่ือฝึกอบรม  แจ้งเตือน  
และอพยพพนักงาน  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 3) มีการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในโครงการ
ด้านสวัสดิการของเทศบาลฯ ที่เป็นผู้สนับสนุนในปัจจุบัน  และมีบริการให้ค าปรึกษาและตรวจสุขภาพ
ประจ าปีในสถานที่ท างาน๓๑๗. 

การให้เกียรติบุคลากร คุ้มครอง ป้องกันบุคลากรนั่น ทุกส่วนงานของเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีการด าเนินกันอยู่เนืองนิตย์ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการยินดีเมื่อเข้ารับต าแหน่ง     
มีสวัสดิการต่างๆ ตามข้อบัญญัติก าหนดไว้ขององค์ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล  และเมื่อ
เกษียณอายุราชการก็มีการเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัวและองค์กร๓๑๘ 

มีการให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และมีการสอดส่องดูแลบุคลากรได้
อย่างทั่วถึงให้ดีที่สุด ขาดเหลือจ าเป็นต้องช่วยเหลือ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับ และติดตามผลการท างาน ดูแลความก้าวหน้า๓๑๙ 

การให้เกียรติบุคลากร คุ้มครอง ป้องกันบุคลากรนั่น มีสวัสดิการดีอยู่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติงานต้องมีการรักษาความปลอดภัย คุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคกัน๓๒๐ 

มีการให้เกียรติบุคลากร คุ้มครองสวัสดิภาพและความเสมอภาคต่อบุคลากรที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชา๓๒๑ 

การรับฟังเหตุผลของบุคลากร และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจ๓๒๒ 

 

ตารางท่ี  ๔.๑๘  การน าหลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากรไปใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 

๑๒ 
๒. การให้สวัสดิภาพแก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับ

บัญชา 
๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 

๑๑,๑๒ 

                                                        
๓๑๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน  าอ้อยม่วงหกั, 3 พฤษภาคม 2560. 
๓๑๘สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, 2 มิถุนายน  

2560. 
๓๑๙สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  11  เมษายน 2560. 
๓๒๐สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๒๑สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,            

2 มิถุนายน 2560. 
๓๒๒สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, 3 พฤษภาคม 

2560. 



๑๙๓ 
 

๖) หลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญ (การสักการะเคารพบูชาเจดีย์  
ปูชนียสถาน  อนุสาวรีย์  และเข้าร่วมพิธีกรรมตามประเพณี )  ไปใช้ในการบริหารองค์กร      
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการเข้าร่วมพิธีกรรมประเพณีอันดีที่เคยท าร่วมกัน๓๒๓. 
มีการให้การใส่ใจในการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ และกิจกรรมอันเป็นรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีให้กับคนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป๓๒๔ 
วัฒนธรรมประเพณีจะน้อยลง เมื่องบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด การจัดกิจกรรมเป็นการ

สร้างความสามัคคี ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรักความ
สามัคคีสมานฉันท์ต่อกัน รัฐมีงบประมาณให้ งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องด้วยมีการตรวจสอบ
อย่างเข็มงวดเกินไป  โดยเฉพาะ (สตง.) จนท าอะไรไม่ได้๓๒๕. 

มีการร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา๓๒๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงานและสืบสานกัน

มายาวนานเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ เช่น งานปีใหม่ สงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ วันส าคัญทางศาสนา      
ซึ่งทุกๆ กิจกรรม ทางส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เช่น  การท าบุญ
ตักบาตรข้าวสานอาหารแห้ง การก่อเจดีย์ทราย การสรงน้ าพระพุทธรูปประจ าเทศบาล เป็นต้น 
เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่มีมายาวนาน และอนุรักษ์ สืบสานต่อไป
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นต่อๆ ไป๓๒๗ 

น าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาท าเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นในการบูชาสักการะ เช่นน าองค์พระปรางค์
เหลืองของวัดพระปรางค์เหลือง มาท าเป็นตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก เป็นต้น๓๒๘. 

แต่ละองค์กรจะต้องมีสิ่งสักการะ เพ่ือเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรรวมไปถึงการ
ประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม๓๒๙ 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือร่วมสืบสาน และเข้าร่วมพิธีต่างๆ รักษาวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป๓๓๐ 
 
 

                                                        
๓๒๓สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, 3 พฤษภาคม 

2560. 
๓๒๔สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

2 มิถุนายน 2560. 
๓๒๕สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า, นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๒๖สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง, 11 เมษายน 2560. 
๓๒๗สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ, นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, 2 มิถุนายน  

2560. 
๓๒๘สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ ม, นายกเทศมนตรตี าบลท่าน  าอ้อยม่วงหกั, 3 พฤษภาคม 2560. 
๓๒๙สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, 11 เมษายน 2560. 
๓๓๐สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที, รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง,  

6  เมษายน 2560. 



๑๙๔ 
 

ให้พนักและจัดงานทุกคนเข้าร่วมพิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณีทุกครั ง สักการะ
เคารพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รักษาวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง๓๓๑ 

มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เคยท าร่วมกัน สักการบูชา เข้าร่วมพิธีกรรมตามประเพณี
ใส่ใจขนบธรรมเนียมประเพณีและจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ต่อคนรุนหลัง๓๓๒ 

มีการจัดการท าบุญตามประเพณีต่างๆเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลัง ให้ทุกคนใน
ท้องถิ่นรู้จักมีการเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน การรับฟัง ความคิดเห็นของกันและกัน๓๓๓ 

1) การให้เกียรติสถานที่ท างาน 2) การปฏิบัติตัวในที่ท างาน การแต่งกาย กริยามารยาท
ในที่ท างานการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้เกียรติสถานที่ท างานที่เป็นหน่วยงานราชการทั งผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องแต่งกายให้เกียรติ และให้เกียรติกับประชาชนผู้มารับบริการ 3) ให้เคารพ
บุคลากรที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่น อาจจะเรียกว่า ผู้น าชุมชน ผู้น าจิตวิญญาณ เช่น  ผู้น าชุมชน พระสงฆ์  
ผู้น าการศึกษา เป็นต้น ให้เกียรติอาคารสถานที่โบราณวัตถุ  โบราณสถาน สถานที่ที่ส าคัญ เพราะว่า
บางพื นที่อาจมีความแตกต่างกันทางด้านศาสนา วัฒนธรรม พิธีกรรมประเพณีต่างๆ และร่วมถึงชาติ
พันธ์ การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมสัมพันธ์กับสังคม เช่น งานบวช งานแต่ง งานตาย ความแต่งตัวอย่างไร 
วางตนอย่างไร เป็นต้น มีความจ าเป็นที่จะต้องขัดเกลาหล่อหลอมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
เพราะในท้องถิ่นมีทั งผู้รู้และไม่รู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เป็นพื นฐานเป็นแบบอย่างในการแต่ง
กายอย่างไรให้เหมาะสมในแต่ละในแต่ละงาน บอกกล่าว อบรมให้ความรู้ เพ่ือลดแรงแตกแยกจาก
บุคคลที่มองเข้ามาในองค์กร  ถ้าบุคลากรแต่งกายให้เหมาะสมเป็นอันเดียวกัน ก็อาจเกิดความรัก
ความสามัคคีกันและเกิดความเชื่อมั่นได้จากการมองเห็นของบุคคลอ่ืนที่เข้ามีมาร่วมงานมาสัมผัสกับ
บุคลากรในองค์กรได้๓๓๔ 

ในทุกพิธีการส าคัญ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากการเคารพพระรัตนตรัย 
หากในสถานที่นั้น มีปูชนียสถานที่ส าคัญหรืออนุสาวรีย์เป็นต้นนี้จะน าบุคลากรร่วมท าความเคารพ 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลทุกครั้ง พร้อมทั้งการร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่นการรับศีล ฟังธรรม ในโอกาส
ส าคัญต่างๆ เป็นต้น๓๓๕. 

 

                                                        
๓๓๑สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน 2560. 
๓๓๒สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๓๓๓สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๓๓๔สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 14 พฤษภาคม 2560. 
๓๓๕สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์, รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 7 เมษายน  2560. 



๑๙๕ 
 

การเข้าร่วมพิธีกรรรมตามประเพณี  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี๓๓๖ 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น   เพ่ือเป็นแบบอย่างให้     

แก่อนุชนรุ่นหลัง๓๓๗ 
มีความใส่ใจในเรื่องขนมธรรมเนียมและมีการเคารพบูชาสักการะสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์๓๓๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศ หลีกเลี่ยงกิจกรรมเกี่ยวกับ

ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ไม่ได้ การบริหารองค์กรควรจะจัดกิจกรรมอย่างเป็นนิจด้วยความ
จงรักภักดี๓๓๙ 

มีการเข้าร่วมงานขององค์กรและประเพณีของท้องถิ่นนั นๆ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดี๓๔๐ 

 

ตารางท่ี  ๔.๑๙  การน าหลักเคารพบชูาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญไปใช้ในการบริหาร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. น าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาท าเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น

ในการบูชาสักการะ 
๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘ 
๒. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาขนมธรรมเนียม

ประเพณีในท้องถิ่น 
๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
 

๗) หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร (การจัดอารักขา 
บ ารุงคุ้มครองบุคลากรที่ดี) ไปใช ้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงานหรือบุคลากร มีรางวัลให้แก่บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน  
มีการดูแลบุคลากรเป็นอย่างดีในการท างาน๓๔๑ 

การบ ารุงคุ้มครองในองค์กรก็เป็นสิ่งที่ควรจะกระท าเพราะเป็นเสมือนการบ ารุงใจบ ารุง
ก าลังให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีแรงและก าลังใจในการท างาน เพ่ือพัฒนาองค์กร๓๔๒ 

 

                                                        
๓๓๖สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

21 เมษายน 2560. 
๓๓๗สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง       

จังหวัดนครสวรรค์, 24 เมษายน 2560. 
๓๓๘สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, 26 เมษายน 2560. 
๓๓๙สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, 10 เมษายน 2560. 
๓๔๐สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,         

10 เมษายน 2560. 
๓๔๑สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,          

10 เมษายน 2560. 
๓๔๒สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, 10 เมษายน 2560. 



๑๙๖ 
 

มีการก ากับดูแลการท างานให้กับบุคลากร  มีสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากร๓๔๓ 
การก ากับดูแลเป็นอย่างดีในการท างาน มีสวัสดิการเพิ่มรางวัลให้แก่บุคลากรที่ดี๓๔๔ 
มีการก ากับดูแลบุคลากร มีการจัดการป้องกันให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และมี

สวัสดิการให้แก่บุคลากร๓๔๕ 
ในทุกการท างาน จะเน้นย  ามาตรการด้านความปลอดภัย หากพฤติการณ์เสี่ยงอันตราย  

จะประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมด้วย และทุกความดีความชอบที่เจ้าหน้าที่ในสายงาน
นั นๆ ได้กระท าด้วยความสุจริตใจ ก็จะถูกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาให้ระดับสูงได้รับทราบเพื่อพิจารณา
เลื่อนขั นเลื่อนต าแหน่งตามสมควรต่อไป๓๔๖ 

ถ้าเป็นผู้บริหารที่ดีต้องปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร ให้ด ารงอยู่และไม่ให้เกิดความเสีย
หา ไม่ว่าใครจะคอรับชัน ก็จะต้องมีการวางกรอบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติป้องกันไว้ เพ่ือไม่ให้มัน
เกิดขึ้นปราบปรามให้สิ้น ลงโทษ เรียกว่า ปกป้องผลประโยชน์ขององค์ไม่ให้เสียหาย ไม่ว่าจะภายใน
และภายนอกองค์กร ผู้น าที่ดีต้องปกป้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้รอดจากทุกข์ภัยอย่างถูกต้องและชอบ
ธรรม  ถ้าท าผิดก็ต้องลงโทษตามระเบียบ ผู้น าที่ดีต้องยกย่องคนที่ควรยกย่อง ลงโทษควรที่ควรลงโทษ 
อย่าให้เกิดเอาแบบอย่างได้ ผู้บังคับบัญชายังคุ้มครองเราอยู่ถ้าเราท าผิด จะได้ท างานเต็มที่๓๔๗ 

ให้มีการจัดการป้องกันให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดการป้องกันให้บุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดสวัสดิการต่างๆ มีการจัดน าเที่ยวผ่อนคลายให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  
การด าเนินงานหรือใช้การด ารงชีวิตประจ าวันประพฤติตนให้ดีที่สุด๓๔๘ 

มีการจัดการป้องกันให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ มีการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดี    
ในการปฏิบัติหน้าที่๓๔๙ 

มีการจัดการป้องกันให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ มีการดูแลบุคลากรทุกคนเป็นอย่าง
ดีในการท างาน มีสวัสดิการและรางวัลให้กับบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่๓๕๐ 

 

                                                        
๓๔๓สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, 26 เมษายน 2560. 
๓๔๔สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง        

จังหวัดนครสวรรค์, 24 เมษายน 2560. 
๓๔๕สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

21 เมษายน 2560. 
๓๔๖สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 7 เมษายน  2560. 
๓๔๗สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 14 พฤษภาคม 2560. 
๓๔๘สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต,  เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๓๔๙สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, 6 เมษายน 2560. 
๓๕๐สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน 2560. 



๑๙๗ 
 

ให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี เพ่ือเป็นก าลังใจต่อไป๓๕๑ 
การจัดหน่วยป้องกันความปลอดภัย การเตรียมแผนเผชิญเหตุในหน่วยงานหรือองค์กร   

เพ่ือสวัสดิภาพขององค์กร๓๕๒ 
จัดให้มีการคุ้มครองทั ง 3 ด้าน ดังที่กล่าวมาในข้อ 5๓๕๓.. 
การบ ารุงคุ้มครองบุคลากร  ในการด าเนินงานนั นเราจัดสรรให้กับบุคลากรทุกคน          

ในหน่วยงานเหมือนคนในครอบครัว ซึ่งคนในครอบครัวนี ใหญ่มีหลายส่วนงานในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ  ให้กับประชาชน ชุมชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อบัญญัติให้ดูแล บ ารุงประชาชน   
ในท้องถิ่น ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก ากับดูแลบุคลากรในการท างาน ระหว่างท างาน  
และหลังจากเสร็จสิ นภารกิจ พร้อมทั งเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กร
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น รางวัลครูดีเด่น พนักงานดีเด่น เป็นต้น๓๕๔ 

ให้ขวัญก าลังใจ มีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากรในการท างาน เป็นการจูงใจ และอันเป็น
สร้างความสุขในการท างาน๓๕๕ 

การจักอารักขาและบ ารุงคุ้มครองแก่บุคลากรนั น  มีสวัสดิการที่ดีและดูแลดีอยู่แล้ว๓๕๖ 
มีการจัดการป้องกันดูแลบุคลากร ให้สวัสดิการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่มีระเบียบ

ได้ก าหนดไว้อย่างเท่าเทียมกัน๓๕๗ 
มีการก ากับดูแลและมีสวัสดิการให้บุคลากรในการท างาน๓๕๘ 
 

ตารางท่ี  ๔.๒๐  การน าหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากรไปใช้ 
  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การบ ารุงใจบ ารุงก าลังให้แก่บุคลากรในองค์กร

ให้มีแรงและก าลังใจในการท างาน 
๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔ 
๒ การให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
๑๑ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,

๑๔ 

                                                        
๓๕๑สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง, 

6 เมษายน 2560. 
๓๕๒สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ,  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, 11 เมษายน 2560. 
๓๕๓สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน  าอ้อยม่วงหัก, 3 พฤษภาคม 2560. 
๓๕๔สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, 2 มิถุนายน  

2560. 
๓๕๕สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง, วันท่ี 11  เมษายน 2560. 
๓๕๖สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า,  นายกเทศมนตรตี าบลโกรกพระ, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๕๗สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,             

2 มิถุนายน 2560. 
๓๕๘สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสวัสดิ์  อ่ าทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, 3 พฤษภาคม 

2560. 



๑๙๘ 
 

ส่วนที่ ๕ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 

แนวทางการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ 

สร้างความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความปรองดอง  
ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพ้ืนที่ผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิต      
แบบประชาธิปไตย  เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์   การแก้ไขปัญหาความต้องการ         
ของประชาชนที่ได้จาเวทีเสนา ประชาคม และการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม๓๕๙ 

ด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ได้ร่วมกันด าเนิน
นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คือ  
 ๑) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ 
 ๒) การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความปรองดอง  ส่ งเสริม ความสามัคคี  
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ ผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น 
 ๓) การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 ๔) การแก้ไขปัญหาความต้องการมองประชาชนที่ได้จากเวทีเสวนา 
 ๕) การจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม 
 ๖) การด าเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
 ๗) การด าเนินการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ        
จากเหตุการณ์ความรุ่นแรงการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
 ๘) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปเรื่องแนวทางการสร้างความปรองดอง
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติและน ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร๓๖๐ 

มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการท างาน ท าให้เกิดความไว้วางใจ อันจะเป็นบ่อเกิด
ความรักความสามัคคีในการท างาน ร่วมแรงร่วมใจกัน มีการประชุมกันในแต่ละฝ่ายในการท างาน  
รับรู้พร้อมกัน มีการแจกแจงงานแต่ละฝ่าย ในแต่ละหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการเปิดโอกาสในการท างาน  
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นตามแนวคิดแต่ละคน มีจิตส านึกท่ีดี ต่อหน้าที่ในการท างาน และประโยชน์
ส่วนร่วม และการท างานกต็้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด๓๖๑ 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยใช้หลัก
พรหมวิหาร กล่าวคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา การสร้างความความสมานฉันท์และความสามัคคี
ต้องแสดงมนุษยสัมพันธ์  ในการพูดคุยต่อกัน การคิดสิ่งที่ดีต่อกัน มีการแบ่งปั่นผลประโยชน์ที่เท่า
เทียมกัน มีการปฏิบัติให้เท่าเทียมเสมอภาคกัน และความคิดเห็นนั้นมีความส าคัญในการสร้างความ
สามัคคีกัน  ถ้าเรายอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน เขาก็จะแสดงออกในทางสร้างสรรค์ให้กับเรา  
                                                        

๓๕๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนเวที,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง, 
๖  เมษายน ๒๕๖๐. 

๓๖๐สัมภาษณ์ จ.ส.อ.สวสัดิ์  อ่ าทอง,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๓๖๑สัมภาษณ์ นายนิชนันท์  ฤทธิคง,  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์,            

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๙๙ 
 

ถ้าท าได้แบบนี้ก็จะเกิดความสมานฉันท์กันโดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดดี พูดดี ท าดี ในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน๓๖๒ 

มีการให้ความรู้แก่ชุมชน ประชาชนให้มีความเข้าใจในการท างาน เป็นการสร้างความ
ไว้วางใจจะเป็นบ่อเกิดให้มีความสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันได้ ต้องให้ประชาชนมีการแสดงความ
คิดเห็น  มีส่วนร่วม และย่อมรับร่วมกัน การสงเคราะห์ ดูแล ผู้ด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลือเท่าเทียม
กัน ในความเป็นบริบทที่แตกต่างกัน แต่ละครอบครัว สังคมให้มีความเหลื่อมล่ าน้อยที่สุด ต้องมี
ความรู้ มองเห็นช่องทาง ความเป็นระเบียบวินัยในตัวบุคคล น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้
ดีกว่า  คนที่ไม่มีความรู้ มีจิตส านึก บุคคลต้องมีความกระตุ้นในการปฏิบัติงาน ในแต่ละสถานการณ์   
ที่แตกต่างกันไป กระตุ้นเตือนให้เกิดความต่อเนื่องในการท างาน  และมีการยอมรับในการท างาน       
คนรอบข้าง  เพ่ือนร่วมงานเต็มใจ เสียสละในการมีส่วนรวม มีความคุณธรรม ความสมานฉันท์สามัคคี
ร่วมกัน๓๖๓ 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
ได้แก่ 
 ๑. บทบาทในการเริ่มต้น โดยการเชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชุมชน ชุมชนและกลุ่ม
ประชาสังคมต่างๆ ในพ้ืนที่ของเทศบาลนคร ประกอบด้วย ๑) การเชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กร
ชนชุม ชุมชนและกลุ่มประชาสังคมต่างๆ  ด้วยวิธีการจัดเวทีการประชุมสภาเมือง เป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยขนาดใหญ่ เทศบาลท าหน้าที่เชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชุมชน ประชาชนใน
ชุมชน และกลุ่มประชาสังคม นักวิชาการ กลุ่มองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน เป็นการ
สร้างกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอความเห็นชอบเทศบาล ต่อการท าโครงการต่างๆ ๒)  การ
กระจายอ านาจชุมชนจัดการตนเอง เทศบาลนครต้องมีความเชื่อมั่นในพลังภาคประชาชน และมี
ทัศนคติที่มีความต้องการให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ได้ขึ้นมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเมืองร่วมกัน โดยวิธีการมอบหมายถ่ายโอนภารกิจบางส่วนให้กับชุมชนได้ท าและมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้  โดยไม่ต้องรอรับบริการจากเทศบาล 
 ๒. บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการของชุมชน  คือการส่งเสริม ให้
ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง  ประกอบด้วย ๑) การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้   
ของชุมชน (ใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน)  เทศบาลนครเป็นผู้อ านวยความสะดวก  และสนับสนุน
ด้านงบประมาณให้ประชาชนในชุมชนเกิดประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้  ที่เกิดจากการศึกษาดู
ความส าเร็จของชุมชนอ่ืน  เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้  และสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการ
คิดโครงการ  หรือการคิดนวัตกรรมให้กับการพัฒนาชุมชนของตัวเอง ๒) การสนับสนุนให้ชุมชนเข้า
มีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับชุมชน  เช่นการให้
ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเอง  ลดปัญหาเรื่อง  การจัดเก็บไม่ตามเป้า  โครงการ
กวาดถนนในซอยชองชุมชน  ลดปัญหาเรื่องชุมชนสกปรก  และการไม่ดูแลเอาใจใส่ของผู้กวาดถนนที่
เป็นเทศบาลจ้างมา  เป็นต้น  ซึ่งเป็นการส่งเสริมจิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน 

                                                        
๓๖๒สัมภาษณ์ นายอรรถกร  รุ่งเจดิฟ้า,  นายกเทศมนตรตี าบลโกรกพระ,  ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๖๓สัมภาษณ์ นายศรชัย  อธิปฏิเวช,  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง,  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐. 



๒๐๐ 
 

๓) การส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมจารีตประเพณี เนื่องจากเทศบาลนครเป็นเมืองขนาดใหญ่ จึงมี
ความแตกต่างหลากหลายของคนที่มาอยู่รวมกัน  จึงให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการเอ้ือ
อาทร  โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับกลุ่มคนในชุมชน  กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาล  และผู้ที่มี
ความสนใจที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 
 ๓. บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดความยังยืน  (รณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่
ประโยชน์ชาติ) ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ  และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
จัดการตนเอง  โดยคนในชุมชน  ประกอบด้วย ๑) การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ  ผ่านกลไก
การประชุมประชาคม  เทศบาลเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน  
ประชาสังคม  ในการเป็นผู้ตัดสินใจท าโครงการต่างๆ  ซึ่งการประชุมประชาคมในระดับเทศบาลนครนี้  
จะไม่ใช้การตัดสินจากการลงมติเสียงส่วนใหญ่  แต่เทศบาลนครจะต้องตัดสินใจท าโครงการ  ด้วยการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย  และพูดคุยท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนจนทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ  และเห็น
ด้วยกับโครงการ  จึงจะสามารถด าเนินการต่างๆ  ได้  ดังนั้น  การท าโครงการใดๆ  จึงต้องใช้ระยะ
เวลานานเพ่ือลดความขัดแย้งในชุมชน ๒) การส่งเสริมการจัดการตนเองของคนในชุมชน  ส่งเสริม
กระบวนการท างานร่วมกันของชุมชนและการให้ความรู้ในการจัดการชุมชน  กับคนในชุมชนให้
สามารถด าเนินการและบริหารจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง  ที่ส่งผลต่อการ
ก าหนดกิจกรรมและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการของคนในชุมชน 
 น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์  ดังนี้ 
 ๑) ด้านการบริหารบุคลากร 
 ใช้หลักทศพิธราชธรรม คือ ทานคือ การให้, ศีลคือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกายวาจาใจ,  
บริจาค  คือการเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือความสุขส่วนรวม, ความซื่อตรง คือ การสุจริตต่อหน้าที่
การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน, ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัย
อ่อนโยน, ความเพียรคือ ความเพียร, ความไม่โกรธ คือ การไม่แสดงอาการโกรธ, ความไม่เบียดเบียน 
คือการด าเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุล  ไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก  ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน และท าลายสิ่งแวดล้อม,  
ความอดทนคือ การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึง
ปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว, ความเที่ยงธรรมคือ ความ
หนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก 
 ๒) ด้านการบริหารงบประมาณ และบริหารวัสดุอุปกรณ์ ใช้หลักทศพิธราชธรรม ความ
ซื่อตรง  ความไม่เบียดเบียน  หลักอิทธิบาท ๔ ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา และใช้หลักธรรมาภิบาล  
คือ ๑. รับผิดชอบ ๒. มีส่วนร่วม ๓. ความคุ้มค่า ๔. นิติธรรมตามหลักกฎหมาย  ๕. คุณธรรม           
๖. ความโปร่งใส 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการ ใช้หลักอิทธิบาท ๔  ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ  ความพอใจ 
หมายถึง  ความรักงาน  พอใจกับงานที่ท า ๒) วิริยะ  ความพากเพียร หมายถึง  ขยันหมั่นเพียรกับ
งาน ๓) จิตตะ  ความเอาใจใส่  หมายถึงความเอาใจรับผิดชอบงาน ๔) วิมังสา ความสอดส่งในเหตุ
และผล หมายถึงการพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน  



๒๐๑ 
 

“งาน” ทุกอย่างไม่สามารถท าส าเร็จด้วยตนเพียงคนเดียว  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ซึ่งกันและกัน สังคหวัตถุ ๔ คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน  ผูกไมตรี  และเอ้ือเฟ้ือ
เกื้อกูล  มี ๔ ประการ ดังนี้  ๑) ทาน  เกื้อกูลกันด้วยการให้  หมายถึง  การให้  การเสี ยสละ          
การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  ๒) ปิยวาจา ใช้วาจาประสานไมตรีการพูดจา
ด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน  พูดด้วยความจริงใจ  พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  การท างานร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ๔  ประการ  คือ  
๑. เว้นจากการพูดเท็จ ๒. เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓. เว้นจากการพูดค าหยาบ  และ ๔. เว้นจากการ
พูดเพ้อเจ้อ ๓) อัตถจริยา  ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์  การสงเคราะห์ทุกชนิด  หรือการปฏิบัติในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  ดังนั้น  การท างานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยก าลังงาน (กาย)  ก าลัง
ความคิด  และก าลังทรัพย์ ๔) สมานัตตา  ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว  หมายถึง  การเป็นผู้มีความ
สม่ าเสมอ  มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย๓๖๔ 

จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร จัดท าโครงการอบรม
สัมมนาเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานแก่บุคลากรในองค์กรประจ าทุกปี น าหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์  ดังนี้ 
 ๑) ด้านการบริหารบุคลากร  น าหลักสาราณียธรรม  ๖  ประกอบด้วย  หลักเมตตา
กายกรรม  หลักเมตตาวจีกรรม  หลักเมตตามโนกรรม  หลักสาธารณโภคี  หลักสีลสามัญญตา  
หลักทิฏฐิสามัญญตา 
 ๒) ด้านการบริหารงบประมาณ  น าหลักอปริหานียธรรม ๗  ประกอบด้วย  หลักหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์  หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  หลักไม่บัญญัติสิ่งที่
ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  หลักสักการะ  เคารพนับถือ  บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  หลัก
คุ้มครอง  ป้องกันบุคลากร  หลักเคารพบูชาสักการะ  นับถือปูชนียสถานส าคัญ  หลักให้ความอารักขา  
บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร 
 ๓) ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์น าหลักสาราณียธรรม  ๖  ประกอบด้วยหลักเมตตา
กายกรรม  หลักเมตตาวจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม หลักสาธารณโภคี  หลักสีลสามัญญตา  
หลักทิฏฐิสามัญญตา 
 ๔) ด้านการบริหารการจัดการ น าปัจจัยการบริหารซึ่ งประกอบด้วย บุคลากร  
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ มาใช้ตาม  ความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓๖๕ 

การปฏิบัติและการสนับสนุนเพ่ือให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจร่วมกัน มีความคิดเห็นและ
เจตคติไปในทางเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ปลูกฝังบุคลากรให้เกิดความรักความ
สามัคค ี ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยอมรับความคิดเห็นเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันแก้ปัญหาใน
การบริหารงานร่วมกัน  ๒) การยึดถือกฎระเบียบแบบแผนเดียวกันที่มีการก าหนดกรอบและแนวทาง

                                                        
๓๖๔สัมภาษณ์ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ,  นายกเทศมนตรี  เทศบาลนครนครสวรรค์, ๒ มิถุนายน  

๒๕๖๐. 
๓๖๕สัมภาษณ์ นางไพลิน  โตอิ้ม,  นายกเทศมนตรีต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๒ 
 

ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  มีการก าหนดแผนโครงการ นโยบายที่เป็นรูปธรรมและสามารถติดตาม
ผลได้  ๓) การรณรงค์เพ่ือให้เกิดความรัก  ความสามัคคีแก่ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด  
เช่น กิจกรรมเครือข่ายท้องถิ่น การประชุมสัมมนา เป็นต้น๓๖๖ 

การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ  ที่ส าคัญ  
ชี้แจงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดอง  เพ่ือลดบรรยากาศความตึง
เครียด  เพ่ือให้คนในองค์กรเกิดความผ่อนคลาย จัดเวทีเสวนาเพ่ือให้ทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  และ
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  หรือได้แสดงความต้องการในการจัดเสวนา  สร้างความรักและ
ความสามัคคีให้กับทุกคนในองค์กร ไม่มีความคิดแตกแยก ใครมีความคิดที่แตกแยก เรียกคุยหา
ข้อสรุป ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หาข้อตกลงร่วมกัน๓๖๗ 

เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในการบริหารงาน  มีส่วนร่วมการสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสมานฉันท์และมี
การประชาสัมพันธ์โครงการโดยการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและมีโครงการ  เพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ให้กับบุคลากร๓๖๘ 

มีการปฏิบัติตนหรือปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง ทะเลาะกันให้น้อยลง สามัคคีกันให้
มากขึ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนบ่อยๆ มีการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา  ด้านการ
ประกวดต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนนครสวรรค์ได้มีส่วนรวมและรวมกันจะก่อให้เกิดความรักและความ
สามัคคีหรือร่วมรณรงค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นผลดีหรือผลเสียต่างๆ๓๖๙ 

ท้องถิ่นต้องเข้าใจในความเป็นท้องถิ่นของตนเองก่อน  ต้องเรียนรู้เข้าใจท้องถิ่นหมายถึง
ท้องถิ่นยังไม่รู้บทบาทหน้าของท้องถิ่น  ต้องมีกระบวนการจัดท าแผนที่ดี  ที่เกิดมาจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มีระบบธรรมภิบาลที่ชัดเจน และต้องเอาจริงเอาจัง ชื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส่  
ตรวจสอบได้  กระบวนการได้มาที่ถูกต้อง ต้องลดภาพลักษณ์ด้านไม่ดีให้น้อยลง  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นมากขึ้น การบริหารท้องถิ่นที่ดีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งมีส่วนร่วมทางความคิด  การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร
จัดการ การติดตามตรวจสอบ การจัดสรรผลประโยชน์ ให้ทุกภาคส่วนได้รับ ก็จะท าให้เกิดความพึง
พอใจได้๓๗๐ 

 

                                                        
๓๖๖สัมภาษณ์ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ, ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๖๗สัมภาษณ์ นายประยุทธ์  สุขส าราญ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๖๘สัมภาษณ์ พระราชพุฒิเมธี, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  

ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๖๙สัมภาษณ์ พระนิโรธรักขิต, เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๗๐สัมภาษณ์ ดร.สนั่น  กัลป์ปา, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๓ 
 

อย่างแรกต้องท าความเข้าใจ ก่อนว่า ความปรองดองสมานฉันท์อาจไม่ได้เกิดจากความคิด
ที่เหมือนหรือตรงกันทั้งหมด เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ ล้วนมีความคิดที่แตกต่างกันได้จึงต้อง
ยอมรับความคิดที่แตกต่างของแต่และบุคคลนั้น เพ่ือเป็นการเปิดใจให้กว้าง อันจะเป็นประตูส าคัญ    
ที่น าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่ค านึงต่อมาคือ การบังคับ ไม่ว่าจะใช้ก าลังบังคับ ใช้อ านาจบังคับ
หรือใช้กฎหมายบังคับ แต่จิตใจไม่อาจถูกบังคับได้ ถ้าอยากให้ผลออกมาดีก็ควรเริ่มที่ความเข้าใจคน
อ่ืน เขาคิดอย่างไร ให้เกียรติผู้อ่ืนว่าเขายอมได้รับความคุมครองในองค์กร  ที่จะไม่ถูกกระท าทั้งด้วย
กิริยาท่าทางหรือวาจาที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวนี้คือ  รู้จักเอาใจเจามาใส่ใจเรานั่นเองเมื่อ
ปล่อยวางทิฏฐิและเปิดใจกันแล้ว ก็ควรบังคับใช้กฎเกณฑ์ กฎหมายด้วยอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรมด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดการลักลั่นเหลื่อมล้ า เป็นชนวนแห่งความขัดแย้งขึ้นมาอีก และสิ่งส าคัญที่สุด
คือลดความเห็นแก่ตัว และเน้นย้ าให้เห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ โดยในทุกๆ กิจกรรม
ความให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เพ่ือสร้างประโยชน์  สร้างความภาคภูมิใจและสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในสังคม๓๗๑ 

มีการประชุมพูดคุยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 
กลุ่มเป้าหมายและกลไก ในด้านความรู้ มีการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ก าหนดและ
ขับเคลื่อนนโยบาย ที่เอ้ือต่อการสร้างความเป็นธรรมเสริมสร้างกระบวนการสื่อสารทางสังคม      
อย่างต่อเนื่อง๓๗๒ 

จัดให้บุคลากรไปร่วมกันท าจิตอาสาให้กับชุมชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและสร้าง
ความสมานฉันท์ให้กับบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาในการบริหาร ให้บุคลากรมีความพร้อมเพรียงกันทั้งในด้าน การประชุมหรือการท า
กิจกรรมต่างๆ๓๗๓ 

มีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
มีการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันกับศูนย์ปรองดอง มีการดูแลเรื่องหลักการมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับ๓๗๔ 

จัดประชุมประจ าเดือนและรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากการประชุม มีการจัดเลี้ยง
ตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น ปีใหม่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กีฬาภายใน จิตอาสาต่างๆ๓๗๕ 

นโยบายการบริหาร ความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักใคร่ปรองดองกัน คนหมู่
มากมีใจให้กัน ให้ความร่วมมือกัน ทุกภาคมีส่วนร่วม หน้าที่ใครหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ต้องถือ
ระเบียบกฎหมายเป็นหลัก เคารพกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เจรจา ความเข้าใจ หาเหตุผล 

                                                        
๓๗๑สัมภาษณ์ นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์,  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ๗ เมษายน  ๒๕๖๐. 
๓๗๒สัมภาษณ์ นายจ าลอง  พรหมหนองโดก,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก,         

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๗๓สัมภาษณ์ นายวรพจน์  ทับพุ่ม,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง      

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๗๔สัมภาษณ์ นายวีระ  บ ารุงศรี,  นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๗๕สัมภาษณ์ นายธีระเดช  บางสมบูญ,  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๒๐๔ 
 

การจัดชื้อจัดจ้างด าเนินการตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ไปด้วยกัน 
กิจกรรม ประเพณี ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิด น าเอาแนวคิดแต่ละ
คนมาเป็นแนวทาง เปิดใจ รับฟังความคิดเห็น  ทุกภาคส่วนเอาพิจารณา  สิ่งไหนสมควร  ขับเคลื่อน
ไป ปฏิบัติจริง๓๗๖ 

จากการสัมภาษณ์แนวทางการทางการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ สรุปได้แนวทางเป็น ๓ แนวทาง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  ๔.๒๑  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับรวมกัน 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การเชื่อมประสานของหน่วยงาน ๘ ๑,๒,๓,๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ การกระจายอ านาจชุมชนจัดการตนเอง ๑๐ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๓ 

 
แนวทางที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ ตามองค์ความรู้ด้านที่ ๑ ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน ที่จะ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัด ได้แก่ การบังคับใช้
กฎหมายที่ เท่าเทียมกัน  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันโดยการประชุ ม
ปรึกษาหารือเป็นประจ าทุกเดือน เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทาง
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ และไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ 

                                                        
๓๗๖สัมภาษณ์ นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์,  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,         

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน 

การเชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชุมชน 
ชุมชนและกลุ่มประชาสังคมต่างๆ ในพ้ืนที่ 

การเชื่อมประสานของหน่วยงาน 

4 M สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ 4 M สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ 

การกระจายอ านาจชุมชนจัดการตนเอง 



๒๐๕ 
 

 ๑.๑  บทบาทในการเริ่มต้น โดยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเชื่อมประสานหน่วยงาน 
องค์กรชุมชน ชุมชนและกลุ่มประชาสั งคมต่างๆ ในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๑) การเชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชนชุม ชุมชนและกลุ่มประชาสังคมต่างๆ  ด้วย
วิธีการจัดเวทีการประชุมสภาเมือง เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนพูดคุยขนาดใหญ่ เทศบาลท าหน้าที่
เชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชุมชน ประชาชนในชุมชน และกลุ่มประชาสังคม นักวิชาการ  กลุ่ม
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน เป็นการสร้างกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอความ
เห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการท าโครงการต่างๆ ๒) การกระจายอ านาจชุมชน
จัดการตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมั่นในพลังภาคประชาชน และมีทัศนคติที่มี
ความต้องการให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ได้ขึ้นมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง
ร่วมกัน โดยวิธีการมอบหมายถ่ายโอนภารกิจบางส่วนให้กับชุมชนได้ท าและมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอรับบริการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ๑.๒ ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ (4 M) 
 ๑.๒.๑ ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้าน

บุคลากร ได้แก่ บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน บุคลากรได้รับ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 ๑.๒.๒ ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
งบประมาณ ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ หน่วยงานของท่าน
มีการวางแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจน หน่วยงานมีงบประมาณที่ได้รับเพียงพอในการด าเนินงาน 
หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า  และหน่วยงานของท่านมีการ
ตรวจสอบงบประมาณตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

 ๑.๒.๓ ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชัดเจน หน่วยงานของ
ท่านมีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์  เครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ หน่วยงานของท่านมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ใน
ส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และหน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจ าปี 

๑.๒.๔ ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
บริหารการจัดการ ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ ใช้ในการบริหารงาน
อย่างชัดเจน หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  หน่วยงานของท่านมีการ
มอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกันในการ
ด าเนินงานขององค์กร และหน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



๒๐๖ 
 

 ๑.๓ หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ 

 ๑.๓.๑ หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านหลักเมตตากายกรรม ได้แก่ ท่านมีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ท่านมีความเต็มใจ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่  ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพ่ือนร่วมงาน ท่านมี
ความรักต่อเพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรมีการแสดงความเคารพนับถือต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 ๑.๓.๒ หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  ด้านหลักเมตตาวจีกรรม ได้แก่ บุคลากรมีการทักทายด้วยวาจาสุภาพต่อกัน บุคลากรพูด
แต่ค าจริงมีเหตุมีผลต่อเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกัน บุคลากรมีการ
พูดแนะน าสิ่งที่ดีต่อกันในการท างาน และบุคลากรพูดแต่ค าที่สมานสามัคคีต่อกัน 

 ๑.๓.๓ หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  ด้านหลักเมตตามโนกรรม ได้แก่ ท่านมีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน ท่านมี
ความคิดที่จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ท่านมีความคิด
เสียสละในการท างาน และท่านรู้จักให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ 

 ๑.๓.๔ หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  ด้านหลักสาธารณโภคี ได้แก่ บุคลากรมีการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่างทั่วถึง บุคลากรมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน บุคลากรมีการประสานงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม บุคลากรมี
การปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตโดยไม่ใช้หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์  และบุคลากรค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยไม่มีอคติ  ไม่ล าเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 ๑.๓.๕ หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านหลักสีลสามัญญตา ได้แก่ ท่านมีการประพฤติปฏิบัติวางตนเป็นที่น่านับถือ และ
บุคลากรมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรให้ความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของเพื่อนร่วมงาน และบุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อบังคับที่วางไว้ และบุคลากร
มีการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม 

 ๑.๓.๖ หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค ์ด้านหลักทิฎฐิสามัญญตา ได้แก่ บุคลากรมีการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน บุคลากร
มีความเห็นชอบร่วมกันในการท างาน บุคลากรมีความเห็นตรงกันในหลักการส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี  และ
บุคลากรมีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของบุคลากร 

 ๑.๔ หลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จังหวัดนครสวรรค์  

 ๑.๔.๑ หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในการท างานเป็นประจ า หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาหารือกันในปัญหาของการ
ท างานเป็นประจ า หน่วยงานของท่านมีการประชุมเพ่ือปรับคนให้ เหมาะสมกับงาน หน่วยงานของ



๒๐๗ 
 

ท่านมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอในการประสานงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และหน่วยงาน
ของท่านมีการประชุมปรึกษากันท าให้รู้จักซ่ึงกันและกันมากขึ้น 

๑.๔.๒ หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ได้แก่ หน่วยงานของท่าน
มีความพร้อมเพรียงกันประชุม หน่วยงานของท่านมีการประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ หน่วยงาน
ของท่านในขณะมีการประชุม  ไม่มีการลุกออกจากที่ประชุม ท่านมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน     
ในการเข้าร่วมประชุม และหน่วยงานของท่านเวลาเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

๑.๔.๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  ได้แก่ หน่วยงาน
ของท่านไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ หน่วยงานของท่านมีการถือปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว 
หน่วยงานของท่านไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติไว้แล้วโดยพละการ หน่วยงานของท่านไม่เพิกถอนสิ่งที่
บัญญัติไว้แล้ว และหน่วยงานของท่านมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขระเบียบที่ไม่ขัดต่อหลักการเดิม 

๑.๔.๔ หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  ด้านหลักสักการะ เคารพนับถือบูชาผู้ที่เป็นใหญ่ ได้แก่ บุคลากรมีความเคารพให้เกียรติผู้
อาวุโส บุคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส บุคลากรมีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟังผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ ผู้อาวุโสให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าในการท างาน และ
ท่านมีการให้ความส าคัญกับถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง 

๑.๔.๕ หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  ด้านหลักคุ้มครองป้องกันบุคลากร ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีการให้เกียรติบุคลากรที่อยู่
ภายใต้บังคับบัญชา หน่วยงานของท่านมีการคุ้มครองบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา หน่วยงาน 
ของท่านมีการให้สวัสดิภาพแก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา หน่วยงานของท่านมีการให้ความ
เสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ หนว่ยงานของท่านมีการสอดส่องดูแลบุคลากรได้อย่างทั่วถึง 

๑.๔.๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านหลักคารพบูชาสักการะ นับถือปูชานียสถานส าคัญ ได้แก่ ท่านมีการให้ความใส่ใจต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเขต
พ้ืนที่ ท่านมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีที่เคยท าร่วมกัน ท่านมีการสักการะเคารพบูชาเจดีย์     
ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติที่มีตามประเพณี หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม  เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 

๑.๔.๗ หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  ด้านหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร ได้แก่ หน่วยงาน    
ของท่านมีการจัดการป้องกันให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมยิ่งขึ้น หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี     
ในการท างาน หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากรในการท างาน และหน่วยงานของท่าน 
มีการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

 



๒๐๘ 
 

สรุป การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ  ตัวชี้วัดได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงในการบริหารงานขององค์กร หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาในการบริหารงาน ท่านมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์     
ให้เกิดข้ึน หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดกลุ่มไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยพัฒนา
ชุมชน และหน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 

 

ตารางท่ี  ๔.๒๒  การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน ๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,

๑๓,๑๗,๑๘ 
๒. การสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน 
๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘ 
๓. การส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมจารีตประเพณี ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
 

แนวทางที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
บริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 

การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเป็น
ผู้ด าเนินการด้วยตนเอง 

การส่งเสริม 
ให้เกิดการเรียนรู้ 

4 M สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ 4 M สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ 

สนับสนุนให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

ส่งเสริม/สนับสนุน
วัฒนธรรมจารีตประเพณี 

4 M สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ 



๒๐๙ 
 

๒. การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ ตามองค์ความรู้ด้านที่ ๒ ได้แก่ 

 ๒.๑ บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการของชุมชน คือการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง  ประกอบด้วย ๑) การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยความสะดวก และ
สนับสนุนด้านงบประมาณให้ประชาชนในชุมชนเกิดประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ ที่เกิดจาก
การศึกษาดูความส าเร็จของชุมชนอื่น เพ่ือให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ และสามารถน าความรู้มาปรับ
ใช้ในการคิดโครงการ  หรือการคิดนวัตกรรมให้กับการพัฒนาชุมชนของตัวเอง ๒) การสนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับชุมชน เช่น
การให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเอง ลดปัญหาเรื่อง การจัดเก็บไม่ตามเป้า  
โครงการกวาดถนนในซอยชองชุมชน ลดปัญหาเรื่องชุมชนสกปรก และการไม่ดูแลเอาใจใส่ของผู้กวาด
ถนนที่เป็นเทศบาลจ้างมา เป็นต้น  ซึ่งเป็นการส่งเสริมจิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนใน
ชุมชน ๓) การส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมจารีตประเพณี เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เมืองขนาดใหญ่ จึงมีความแตกต่างหลากหลายของคนที่มาอยู่รวมกัน จึงให้ความส าคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมการเอ้ืออาทร โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับกลุ่มคนในชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 
  ๒.๒ การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี วัดได้แก่ ปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
บริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลัก
นิติธรรม และอบรมเรื่องกฎหมายให้ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ ให้มีความรู้มากพอที่จะน ามาใช้ในชีวิตได้ 

๒.๓ ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๓.๑ การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ รัฐ

ต้องเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพ    
ของบุคลากรหรือสภาพความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ การบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และการบริหารบุคลากร ต้องมีการพัฒนาจิตใจเป็นส าคัญ
ในการบริหารงานในองค์กร โดยการพัฒนาทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
  ๒.๓.๒ การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัด ได้แก่
บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และมีการวางแผนถึงการประหยัดใช้โดย
ก าหนดกระบวนการงบประมาณเป็นการจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณ 
  ๒.๓.๓ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารวัสดุ
อุปกรณ ์ตัวชี้วัด ได้แก่ ยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าเป็นการบริหารภายใต้กฎหมาย
มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวเอง และมีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์        
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นและน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด 
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  ๒.๓.๔  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการ
วางแผนในการบริหารงานโดยพ่ึงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นหลัก และมีการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหาร 
 สรุป การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ตัวชี้วัดได้แก่ หน่วยงานของท่านมี
ระเบียบ มีอ านาจหน้าที่ในการประสานงานที่ชัดเจน หน่วยงานของท่านมีนโยบาย มีแผนงานและ
โครงการ เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  หน่วยงานของท่านมีการ
ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานภายในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการด าเนิน งานตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติงานโครงการและแผนงานที่ก าหนด และหน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการด าเนินงานให้
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดทราบ 
 

ตารางท่ี  ๔.๒๓  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ผ่านกลไก

การประชุมประชาคม 
๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 
๒ การส่งเสริมการจัดการตนเองของคนในชุมชน ๙ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๓ 

 
แนวทางที่ ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน 

การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ  
ผ่านกลไกการประชุมประชาคม 

4 M สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ 4 M สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ 

การส่งเสริมการจัดการตนเอง 
ของคนในชุมชน 
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๓. การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ ตามองค์ความรู้ด้านที่ ๓ ได้แก่ 

๓.๑ บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน (รณรงค์สร้างความรักความสามัคคี
เห็นแก่ประโยชน์ชาติ) ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ และส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถจัดการตนเอง โดยคนในชุมชน ประกอบด้วย ๑) การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ  ผ่าน
กลไกการประชุมประชาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือของ
เครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ในการเป็นผู้ตัดสินใจท าโครงการต่างๆ ซึ่งการประชุมประชาคม
ในระดับเทศบาลนครนี้  จะไม่ใช้การตัดสินจากการลงมติเสียงส่วนใหญ่  แต่เทศบาลนครจะต้อง
ตัดสินใจท าโครงการ ด้วยการเห็นชอบจากทุกฝ่าย และพูดคุยท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนจนทุก
ฝ่ายเกิดความพึงพอใจ และเห็นด้วยกับโครงการ จึงจะสามารถด าเนินการต่างๆ ได้ ดังนั้น การท า
โครงการใดๆ จึงต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน ๒) การส่งเสริมการจัดการตนเอง
ของคนในชุมชน ส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกันของชุมชนและการให้ความรู้ในการจัดการชุมชน 
กับคนในชุมชนให้สามารถด าเนินการและบริหารจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง 
ที่ส่งผลต่อการก าหนดกิจกรรมและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการของคนในชุมชน 

 ๓.๒ ปัจจัยการบริหาร (4M) กับหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ ด้านการบริหารบุคลากร  น าหลักสาราณียธรรม ๖  ประกอบด้วย  
หลักเมตตากายกรรม  หลักเมตตาวจีกรรม  หลักเมตตามโนกรรม  หลักสาธารณโภคี  หลักสีล
สามัญญตา  หลักทิฏฐิสามัญญตา 

 ๓.๒.๒ ด้านการบริหารงบประมาณ น าหลักอปริหานียธรรม ๗ ประกอบด้วย  
หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม หลักไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็น
ใหญ่  หลักคุ้มครอง  ป้องกันบุคลากร  หลักเคารพบูชาสักการะ  นับถือปูชนียสถานส าคัญ  หลักให้
ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร 

 ๓.๓.๓ ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์น าหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วยหลัก
เมตตากายกรรม  หลักเมตตาวจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม หลักสาธารณโภคี  หลักสีลสามัญญตา  
หลักทิฏฐิสามัญญตา 

 ๓.๓.๔ ด้านการบริหารการจัดการ น าปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบด้วย 
บุคลากร  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ มาใช้ตามความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๓ การประยุกต์ใช้หลักหลักสาราณียธรรม ๖  
 ๓.๓.๑ หลักเมตตากายกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ได้แก่ ตระหนักถึงการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลและความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันซึ่งเชื่อเสมอว่าการให้ใจจะได้ทั้งใจและงาน  มีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
แสดงความมีน้ าใจต่อคนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอ  และใช้
เมตตาเป็นหลักผ่านรอยยิ้ม ความสุภาพต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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 ๓.๓.๒ หลักเมตตาวจีกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัด 
ได้แก่ มีการตักเตือนเมื่อกระท าผิด มีการชมเชยเมื่อสร้างประโยชน์  ผู้น าส่งเสริมให้มีการใช้สุจริต ๔ 
พูดจาให้สุภาพนอบน้อม พูดแต่ค าจริง พูดจาให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคี สมานฉันท์  และตา
กระทบรูป ต้องกลับไปดูเมตตา สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 

 ๓.๓.๓ การใช้หลักเมตตามโนกรรม ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด ได้แก่ มีความคิดที่ดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและมีอะไรให้อภัยกัน เสริมสร้างความคิด
การเสียสละปลูกฝังให้คิดเชิงบวกให้มาก คือ มองโลกในแง่ดี มองจุดเด่นของคนอ่ืน และหลีกเลี่ยงการ
จับผิด หลีกเลี่ยงมองข้อเสียของคนอ่ืน ไม่ก้าวก่าย เคารพสิทธิของคน 

 ๓.๓.๔ หลักสาธารณในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัด ได้แก่ 
การประสานงานเพ่ือให้บรรลุผลต่อส่วนรวม และการแบ่งปันลาภผลแบบมีสวัสดิการ 

 ๓.๓.๕ หลักสีลสามัญญตา ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด 
ได้แก่ การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริต และการมีจิตอาสาในการ
ท างานถูกขัดเกลามารับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 ๓.๓.๖ หลักทิฎฐิสามัญญตาในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัด 
ได้แก่การยอมรับผลจากประชาคมแบบประชาธิปไตย การจัดท าประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติ และการเปิดพ้ืนที่ทางความคิด ระดมความคิดได้ สามารถ
จัดการความรู้ แชร์ความคิดซึ่งกันและกัน 
  ๓.๔ การประยุกต์ใช้หลักหลักอปริหานิยธรรม ๗  

 ๓.๔.๑ การน าหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ไปใช้ ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ การประชุมกันเนืองนิตย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการ
ก าหนดเป็นปฏิทินและกติกาการประชุม 

 ๓.๔.๒ การน าหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ไป
ใช้ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัด ได้แก่ การตรงต่อเวลาพร้อมเพรียงกันในการ
ประชุมและเลิกประชุม และการประชุมทุกครั้งต้องเคารพ กฎ ระเบียบของการประชุม 

 ๓.๔.๓ การน าหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว
ไปใช้ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งที่บัญญัติไว้เป็นสิ่งที่พึงกระท าสืบต่อ
กันและไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติโดยพละการ  

 ๓.๔.๔  การน าหลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ ไปใช้ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาตามล าดับสายงาน  และ
การรับค าแนะน าของผู้อาวุโส ยอมรับความเห็นให้เกียรติและเคารพผู้ใหญ่กว่าเสมอ 

 ๓.๔.๕ การน าหลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากรไปใช้ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  และการให้สวัสดิ
ภาพแก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 

 ๓.๔.๖ การน าหลักเคารพบูชาสักการะ นับถือปูชนียสถานส าคัญไปใช้ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ น าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาท าเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นใน
การบูชาสักการะและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 



๒๑๓ 
 

 ๓.๔.๗ การน าหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร ไป
ใช้ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ การบ ารุงใจบ ารุงก าลังให้แก่บุคลากรใน
องค์กรให้มีแรงและก าลังใจในการท างาน และการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

สรุปการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ตัวชี้วัดได้แก่
หน่วยงานของท่านมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
สมานฉันท์ หน่วยงานของท่านมีการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่ เพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์  หน่วยงานของท่านมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานของท่านมีโครงการรณรงค์ เพื่อการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๔ 
 

๔.๒//ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  Research)   
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  ๔.๒๔ 
ตารางท่ี  ๔.๒๔  แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในจังหวัดนครสวรรค์   
(n=๓๘๕) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 
เพศ   
////////ชาย ๑๖๒ ๔๒.๑๐ 
////////หญิง ๒๒๓ ๕๗.๙๐ 
////////รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   
////////๒๐ – ๒๕  ปี ๙๖ ๒๔.๙๐ 
////////๒๖ – ๓๐  ปี ๘๑ ๒๑.๑๐ 
////////๓๑ – ๓๕ ปี ๕๗ ๑๔.๘๐ 
////////๓๖ – ๔๐  ปี ๖๒ ๑๖.๑๐ 

๔๑ – ๔๕  ปี ๔๔ ๑๑.๔๐ 
๔๖ - ๕๐ ปี   ๒๐ ๕.๒๐ 
๕๑ ปี  ขึ้นไป ๒๕ ๖.๕๐ 

////////รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒิการศึกษา   
////////ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๑๕ ๒๙.๙๐ 
////////ปริญญาตรี ๒๑๔ ๕๕.๖๐ 
////////ปริญญาโท ๓๙ ๑๐.๑๐ 
////////ปริญญาเอก ๑๗ ๔.๔๐ 
////////รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
ต าแหน่ง   
////////นายก/รองนายก ๗ ๑.๘๐ 
////////ที่ปรึกษานายก/เลขานายก ๔ ๑.๐๐ 

ประธานสภา/รองประธานสภา ๒ ๐.๕๐ 
เลขาสภา/เลขาสภาที่ไม่ใช่สมาชิก ๕ ๑.๓๐ 
ข้าราชการ ๘๓ ๒๑.๖๐ 
พนักงานราชการ ๓๗ ๙.๖๐ 
พนักงานเทศบาลสามัญ            ๒๑ ๕.๕๐ 



๒๑๕ 
 

ตารางท่ี/๔.๒๔/(ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครสวรรค์  

(n=๓๘๕) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 

ต าแหน่ง (ต่อ)   
ลูกจ้างประจ า ๔๒ ๑๐.๙๐ 
พนักงานจ้าง                        ๑๕๕ ๔๐.๓๐ 
อ่ืนๆ ๒๙ ๗.๕๐ 

////////รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
ประสบการณ์ในการท างาน   
////////๑ – ๕ ป ี ๑๙๕ ๕๐.๖๐ 
////////๖ – ๑๐ ป ี ๙๕ ๒๔.๗๐ 
////////๑๑ – ๑๕ ป ี ๕๒ ๑๓.๕๐ 
////////๑๖ – ๒๐ ป ี ๑๘ ๔.๗๐ 
////////๒๑ ปีขึ้นไป ๒๕ ๖.๕๐ 
////////รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่/๔.๒๔/พบว่า/กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง/จ านวน/๒๒๓  คน คิด
เป็นร้อยละ/๕๗.๙๐ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ/๒๐ – ๒๕ ปี จ านวน/๙๖ คน//คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๐ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๐ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน ๑ - ๕  ปี จ านวน/๑๙๕/คน คิดเป็นร้อยละ/๕๐.๖๐  
ตามล าดับ// 

 

ตอนที่/ ๒  ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ตารางท่ี ๔.๒๕  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง      
   ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  โดยภาพรวม    

(n=๓๘๕) 
 

ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านบุคลากร ๔.๐๙ ๐.๖๖ มาก 
๒. ด้านงบประมาณ ๔.๑๑ ๐.๖๗ มาก 
๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ๔.๑๔ ๐.๖๗ มาก 
๔. ด้านการบริหารการจัดการ ๔.๑๖ ๐.๖๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๖๗ มาก 
 



๒๑๖ 
 

จากตารางที่  ๔.๒๕ พบว่า ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารการ
จัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านวัสดุอุปกรณ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
ส่วนด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี  ๔.๒๖  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านบุคลากร   

(n=๓๘๕) 
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านบุคลากร 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน ๔.๑๖ ๐.๗๗ มาก 
๒. บุคลากรมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน ๔.๑๐ ๐.๗๘ มาก 
๓. บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน ๔.๑๑ ๐.๗๕ มาก 
๔. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน ๔.๑๑ ๐.๘๒ มาก 
๕. บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น ๓.๙๗ ๐.๘๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๙ ๐.๗๙ มาก 
 

จากตารางที่  ๔.๒๖ พบว่า ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์  ด้านบุคลากร  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า  ประเด็นที่      
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่  มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๗  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง          
         ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านงบประมาณ 

(n=๓๘๕) 
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านงบประมาณ 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ๔.๑๔ ๐.๘๑ มาก 
๒. หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้งบประมาณท่ีชัดเจน ๔.๑๒ ๐.๗๗ มาก 
๓. หน่วยงานมีงบประมาณที่ได้รับเพียงพอในการด าเนินงาน ๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก 
๔. หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า ๔.๐๘ ๐.๘๒ มาก 
๕. หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบงบประมาณตามระเบียบที่

ก าหนดไว้ 
๔.๑๔ ๐.๘๐ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๑ ๐.๗๙ มาก 
/////// 
 



๒๑๗ 
 

จากตารางที่  ๔.๒๗ พบว่า ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  ด้านงบประมาณ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๕. 
หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบงบประมาณตามระเบียบที่ก าหนดไว้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก 
รองลงมาคือประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๔ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า        
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๘  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

(n=๓๘๕) 
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. หน่วยงานของท่านมีระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชัดเจน ๔.๒๑ ๐.๗๔ มาก 
๒. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ๔.๑๒ ๐.๗๘ มาก 
๓. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์  เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีที่ใช้

ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
๔.๐๗ ๐.๘๐ มาก 

๔. หน่วยงานของท่านมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในส านักงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๔.๐๕ ๐.๘๔ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ
จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

๔.๒๒ ๐.๗๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๗๙ มาก 
 

จากตารางที่  ๔.๒๘ พบว่า ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
นครสวรรค์  ด้านวัสดุอุปกรณ์  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 
๕. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๔ หน่วยงานของท่านมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ในส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

ตารางท่ี  ๔.๒๙  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการบริหารองค์กรปกครอง 
           ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการบริหารการจัดการ 

(n=๓๘๕) 
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านบริหารจัดการ 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. หน่วยงานของท่านมีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการ

บริหารงานอย่างชัดเจน   
๔.๒๕ ๐.๖๗ มาก 

๒. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๔.๑๗ ๐.๗๔ มาก 
๓. หน่วยงานของท่านมีการมอบอ านาจหน้าที่ท่ีชัดเจนในการ 
    ปฏิบัติงาน 

๔.๑๒ ๐.๘๐ มาก 

๔. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกันในการด าเนินงานของ
องค์กร 

๔.๑๖ ๐.๗๘ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๑๒ ๐.๘๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๖ ๐.๗๖ มาก 
จากตารางที่  ๔.๒๙ พบว่าปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด

นครสวรรค์  ด้านการบริหารจัดการ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงานอย่างชัดเจน  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่   ๒ หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๕ หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี  ๔.๓๐  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหาร  
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ภาพรวม 

(n=๓๘๕) 

หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. หลักเมตตากายกรรม ๔.๒๕ ๐.๖๗ มาก 
๒. หลักเมตตาวจีกรรม ๔.๑๓ ๐.๗๐ มาก 
๓. หลักเมตตามโนกรรม ๔.๑๙ ๐.๖๗ มาก 
๔. หลักสาธารณโภค ี ๔.๑๗ ๐.๖๙ มาก 
๕. หลักสีลสามัญญตา ๔.๑๕ ๐.๖๘ มาก 
๖. หลักทิฎฐิสามัญญตา ๔.๑๗ ๐.๖๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๖๘ มาก 
 



๒๑๙ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็น
ที่ ๑ หลักเมตตากายกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๓ หลักเมตตามโนกรรม 
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๒ หลักเมตตาวจีกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมากตามล าดับ 

 

ตอนที่  ๓  หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             จังหวัดนครสวรรค์  

ตารางท่ี  ๔.๓๑  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหาร 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตากายกรรม 

(n=๓๘๕) 
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตากายกรรม 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 
๒. ท่านมีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ ๔.๓๒ ๐.๗๓ มาก 
๓. ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพ่ือนร่วมงาน ๔.๒๓ ๐.๗๕ มาก 
๔. ท่านมีความรักต่อเพ่ือนร่วมงาน ๔.๒๔ ๐.๗๗ มาก 
๕. บุคลากรมีการแสดงความเคารพนับถือต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔.๑๗ ๐.๘๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๕ ๐.๗๗ มาก 
จากตารางที่  ๔.๓๑ พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตากายกรรม   มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณา      
เป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๒ ท่านมีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่    
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๑ ท่านมีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๕ บุคลากรมีการแสดงความเคารพนับถือต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี  ๔.๓๒  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหาร 
                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตาวจีกรรม 

(n=๓๘๕) 
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตาวจีกรรม 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. บุคลากรมีการทักทายด้วยวาจาสุภาพต่อกัน ๔.๒๑ ๐.๗๘ มาก 
๒. บุคลากรพูดแต่ค าจริงมีเหตุมีผลต่อเพ่ือนร่วมงาน ๔.๑๒ ๐.๗๘ มาก 
๓. บุคลากรมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ๔.๐๙ ๐.๗๙ มาก 
๔. บุคลากรมีการพูดแนะน าสิ่งที่ดีต่อกันในการท างาน ๔.๑๒ ๐.๘๑ มาก 
๕. บุคลากรพูดแต่ค าท่ีสมานสามัคคีต่อกัน ๔.๑๓ ๐.๘๐ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๗๙ มาก 



๒๒๐ 
 

 
จากตารางที่  ๔.๓๒ พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหารองค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตาวจีกรรม  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๑ บุคลากรมีการทักทายด้วยวาจาสุภาพต่อกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก 
รองลงมาคือประเด็นที่ ๕ บุคลากรพูดแต่ค าที่สมานสามัคคีต่อกัน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็น   
ที ่ ๓ บุคลากรมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ  

ตารางที่ ๔.๓๓  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตามโนกรรม 

(n=๓๘๕) 
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตามโนกรรม 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน   ๔.๒๒ ๐.๗๔ มาก 
๒. ท่านมีความคิดที่จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ๔.๒๐ ๐.๗๔ มาก 
๓. ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ๔.๒๑ ๐.๗๔ มาก 
๔. ท่านมีความคิดเสียสละในการท างาน ๔.๑๔ ๐.๗๙ มาก 
๕. ท่านรู้จักให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ ๔.๑๘ ๐.๘๐ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๙ ๐.๗๖ มาก 

จากตารางที่  ๔.๓๓ พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักเมตตามโนกรรม  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ประเด็นที่ ๑ ท่านมีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก 
รองลงมาคือประเด็นที่ ๓ ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็น
ที่  ๔ ท่านมีความคิดเสียสละในการท างาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

 
ตารางท่ี  ๔.๓๔  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหาร   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสาธารณโภคี 
(n=๓๘๕) 

หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสาธารณโภคี 

ระดับความเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่างทั่วถึง ๔.๑๕ ๐.๗๘ มาก 
๒. บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน ๔.๒๐ ๐.๗๕ มาก 
๓. บุคลากรมีการประสานงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๔.๑๗ ๐.๗๗ มาก 
๔. บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตโดยไม่ใช้หน้าที่ในการแสวงหา

ผลประโยชน ์
๔.๑๔ ๐.๘๑ มาก 

๕. บุคลากรค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยไม่มีอคติ  ไม่
ล าเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

๔.๑๙ ๐.๗๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ ๐.๗๗ มาก 
 

จากตารางที่  ๔.๓๔ พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสาธารณโภคี  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๒ บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๕ บุคลากรค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยไม่มีอคติ    
ไม่ล าเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๔ บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่   
อย่างสุจริตโดยไม่ใช้หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๓๕  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสีลสามัญญตา 

(n=๓๘๕) 
 

หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสีลสามัญญตา 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีการประพฤติปฏิบัติวางตนเป็นที่น่านับถือ ๔.๑๘ ๐.๗๘ มาก 
๒. บุคลากรมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ๔.๑๘ ๐.๗๗ มาก 
๓. บุคลากรให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของเพ่ือนร่วมงาน ๔.๑๑ ๐.๗๕ มาก 
๔. บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อบังคับท่ีวางไว้ ๔.๑๔ ๐.๗๗ มาก 
๕. บุคลากรมีการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ๔.๑๔ ๐.๗๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๗๗ มาก 

 



๒๒๒ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๕ พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหารองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสีลสามัญญตา  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๒. บุคลากรมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๑ ท่านมีการประพฤติปฏิบัติวางตนเป็นที่น่านับถือ มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๓ บุคลากรให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ  

 

ตารางที่ ๔.๓๖ แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักทิฎฐิสามัญญตา 

(n=๓๘๕) 
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักทิฎฐิสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. บุคลากรมีการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ๔.๑๒ ๐.๘๒ มาก 
๒. บุคลากรมีความเห็นชอบร่วมกันในการท างาน ๔.๑๕ ๐.๘๑ มาก 
๓. บุคลากรมีความเห็นตรงกันในหลักการส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ๔.๑๘ ๐.๗๗ มาก 
๔. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ

จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
๔.๒๖ ๐.๗๕ มาก 

๕. บุคลากรมีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ
พัฒนางานของบุคลากร 

๔.๑๒ ๐.๗๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๓๖ พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหารองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักทิฎฐิสามัญญตา  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๔ หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ าปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๓ บุคลากรมีความเห็นตรงกัน    
ในหลักการส าคัญต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๑ บุคลากรมีการรับฟังความ
คิดเห็นของกันและกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 

 

 



๒๒๓ 
 

 ตอนที่  ๔  หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จังหวัดนครสวรรค์ 
ตารางที่ ๔.๓๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ภาพรวม   
(n=๓๘๕) 

หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๔.๑๓ ๐.๗๐ มาก 
๒. หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ๔.๑๓ ๐.๖๖ มาก 
๓. หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ๔.๑๕ ๐.๖๖ มาก 
๔. หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ ๔.๒๐ ๐.๖๗ มาก 
๕. หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร ๔.๑๓ ๐.๖๔ มาก 
๖. หลักคารพบูชาสักการะ นับถือปูชานียสถานส าคัญ ๔.๑๕ ๐.๖๔ มาก 
๗. หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร ๔.๑๓ ๐.๖๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๖๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๓๗ พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 
๔ หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือด้านที่ ๓ หลัก
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนด้านที่ ๑ หลัก
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ 

 

ตารางที่ ๔.๓๘ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

(n=๓๘๕) 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. หน่วยงานของท่านมีการประชุมปรึกษาหารือกันในการท างานเป็นประจ า   ๔.๑๙ ๐.๘๑ มาก 
๒. หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาหารือกันในปัญหาของการท างาน

เป็นประจ า  
๔.๑๒ ๐.๗๙ มาก 

๓. หน่วยงานของท่านมีการประชุมเพ่ือปรับคนให้เหมาะสมกับงาน  ๔.๑๐ ๐.๘๑ มาก 
๔. หน่วยงานของท่านมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอในการประสานงานที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
๔.๑๔ ๐.๗๖ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีการประชุมปรึกษากันท าให้รู้จักซึ่งกันและกัน
มากขึ้น  

๔.๑๒ ๐.๗๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๗๙ มาก 



๒๒๔ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๘ พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีการประชุมปรึกษาหารือกันในการท างาน     
เป็นประจ า  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๔. หน่วยงานของท่านมีการประชุม
อย่างสม่ าเสมอในการประสานงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็น
ที่ ๓ หน่วยงานของท่านมีการประชุมเพ่ือปรับคนให้เหมาะสมกับงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  
ตามล าดับ 

 

ตารางที่ ๔.๓๙ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักพร้อมเพรียงกันประชุม
และพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม    

(n=๓๘๕) 
 

หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อม

เพรียงกันเลิกประชุม 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปล

ผล 
๑. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมเพรียงกันประชุม     ๔.๑๙ ๐.๗๘ มาก 
๒. หน่วยงานของท่านมีการประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้  ๔.๑๖ ๐.๗๘ มาก 
๓. หน่วยงานของท่านในขณะมีการประชุม  ไม่มีการลุกออกจากที่

ประชุม 
๔.๐๙ ๐.๗๙ 

มาก 
๔. ท่านมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการเข้าร่วมประชุม   ๔.๑๔ ๐.๗๒ มาก 
๕. หน่วยงานของท่านเวลาเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  ๔.๐๕ ๐.๗๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๗๗ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๓๙ พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม       
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีความ
พร้อมเพรียงกันประชุม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๒ หน่วยงานของท่านมีการ
ประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๕ หน่วยงานของท่านเวลาเลิก
ประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ 

 

 

 



๒๒๕ 
 

ตารางที่  ๔.๔๐ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้
บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้ว 

(n=๓๘๕) 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักไม่บัญญัติสิ่งท่ีไม่ได้
บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้ว 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. หน่วยงานของท่านไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ ๔.๑๑ ๐.๗๗ มาก 
๒. หน่วยงานของท่านมีการถือปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว ๔.๑๙ ๐.๗๕ มาก 
๓. หน่วยงานของท่านไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติไว้แล้วโดยพละการ ๔.๑๗ ๐.๗๖ มาก 
๔. หน่วยงานของท่านไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ๔.๐๘ ๐.๗๘ มาก 
๕. หน่วยงานของท่านมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขระเบียบที่ไม่ขัด

ต่อหลักการเดิม 
๔.๑๘ ๐.๗๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๗๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔๐  พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว     
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๒ หน่วยงานของท่านมีการถือ
ปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๕ หน่วยงาน
ของท่านมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขระเบียบที่ ไม่ขัดต่อหลักการเดิม  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก          
ส่วนประเด็นที่ ๔ หน่วยงานของท่านไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  
ตามล าดับ 

 

ตารางที่ ๔.๔๑ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสักการะ เคารพนับถือ
บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ 

(n=๓๘๕) 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสักการะ  เคารพนับถือ   
บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีความเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส ๔.๒๑ ๐.๗๗ มาก 
๒. บุคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส ๔.๑๗ ๐.๗๙ มาก 
๓. บุคลากรมีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟังผู้มีความรู้และประสบการณ์ ๔.๒๑ ๐.๗๓ มาก 
๔. ผู้อาวุโสให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าในการท างาน ๔.๒๑ ๐.๗๕ มาก 
๕. ท่านมีการให้ความส าคัญกับถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง ๔.๒๑ ๐.๗๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๐ ๐.๗๖ มาก 
 



๒๒๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๔๑ พบว่า  หลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักสักการะ  เคารพนับถือ  บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๓. บุคลากรมีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟังผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๔. ผู้อาวุโสให้ค าแนะน า
ในสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าในการท างาน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๒. บุคลากร
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔.๔๒ แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักคุ้มครองป้องกันบุคลากร 

(n=๓๘๕) 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักคุ้มครองป้องกันบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. หน่วยงานของท่านมีการให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ๔.๑๖ ๐.๗๓ มาก 
๒. หน่วยงานของท่านมีการคุ้มครองบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ๔.๑๔ ๐.๗๖ มาก 
๓. หน่วยงานของท่านมีการให้สวัสดิภาพแก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้

บังคับบัญชา 
๔.๑๐ ๐.๗๖ มาก 

๔. หน่วยงานของท่านมีการให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๔.๐๙ ๐.๗๙ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีการสอดส่องดูแลบุคลากรได้อย่างทั่วถึง ๔.๑๓ ๐. ๗๖ มาก 
ภาพรวม ๔.๑๒ ๐.๖๑ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๔๒ พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักคุ้มครองป้องกันบุคลากร  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีการให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับ
บัญชา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๒ หน่วยงานของท่านมีการคุ้มครองบุคลากร
ที่อยู่ภายใต้ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๔ หน่วยงานของท่านมีการให้ความเสมอภาค      
แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

ตารางที่ ๔.๔๓  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักคารพบูชาสักการะ      
นับถือปูชานียสถานส าคัญ 

(n=๓๘๕) 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักคารพบูชาสักการะนับถือปูชานียสถาน

ส าคัญ 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีการให้ความใส่ใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ๔.๒๑ ๐.๖๖ มาก 
๒. ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ  ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ ๔.๑๒ ๐.๖๙ มาก 
๓. ท่านมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีที่เคยท าร่วมกัน ๔.๑๖ ๐.๗๗ มาก 
๔. ท่านมีการสักการะเคารพบูชาเจดีย์ ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ า

ชาติที่มีตามประเพณี 
๔.๑๒ ๐.๗๖ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
อนุชนรุ่นหลัง 

๔.๑๖ ๐.๗๕ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๗๓ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔๓ พบว่า  หลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักคารพบูชาสักการะ  นับถือปูชานียสถานส าคัญ  มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่  ๑ ท่านมีการให้ความใส่ ใจต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๕ หน่วยงาน
ของท่านมีการจัดกิจกรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๔ ท่านมีการ
สักการะเคารพบูชาเจดีย์  ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติที่มีตามประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ระดับมาก  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

ตารางท่ี  ๔.๔๔  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหาร  
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักให้ความอารักขา  
                    บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร   

(n=๓๘๕) 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครอง 
อันชอบธรรมแก่บุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. หน่วยงานของท่านมีการจัดการป้องกันให้กับบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๔.๑๓ ๐.๗๔ มาก 

๒. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมยิ่งขึ้น 

๔.๑๕ ๐.๗๕ มาก 

๓. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลบุคลากรเป็นอย่างดีในการท างาน ๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก 
๔. หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากรในการท างาน ๔.๑๓ ๐.๘๐ มาก 
๕. หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ๔.๑๐ ๐.๗๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๗๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔๔ พบว่า  หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร      
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๒. หน่วยงานของท่านมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็น   
ที่  ๓ หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลบุคลากรเป็นอย่างดีในการท างานมีค่าเฉลี่ยระดับมาก     
ส่วนประเด็นที่ ๕ หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

 ตอนที่  ๔  การส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จังหวัดนครสวรรค์ 
ตารางท่ี ๔.๔๕ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ภาพรวม 
(n=๓๘๕) 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ ๔.๐๙ ๐.๖๖ มาก 
๒. ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๔.๑๐ ๐.๖๖ มาก 
๓. ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ๔.๑๒ ๐.๖๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๖๖ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๔๕ พบว่า การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ประเด็นที่ ๓ ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๒ ด้านการบริหารโดยบังคับใช้
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๑ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ยอมรับ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔.๔๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และยอมรับ 

(n=๓๘๕) 
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารงานขององค์กร ๔.๑๒ ๐.๗๗ มาก 
๒. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาในการบริหารงาน 
๔.๑๑ ๐.๗๓ มาก 

๓. ท่านมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์
ให้เกิดข้ึน 

๔.๐๓ ๐.๗๗ มาก 

๔. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดกลุ่มไป
ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยพัฒนาชุมชน 

๔.๐๘ ๐.๗๕ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรม 

๔.๑๒ ๐.๗๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๙ ๐.๗๖ มาก 

 



๒๓๐ 
 

จากตารางที่  ๔.๔๖  พบว่า การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่  ๑ ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการ
บริหารงานขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๕ หน่วยงานของท่านมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักศีลธรรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๓. ท่านมีส่วนร่วม
การสร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ให้ เกิดขึ้น  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก  
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔.๔๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการบริหารโดยบังคับ           
ใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 

(n=๓๘๕) 
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการบริหารโดยบังคับ         
ใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. หน่วยงานของท่านมีระเบียบ อ านาจหน้าที่ในการประสานงานที่
ชัดเจน 

๔.๑๑ ๐.๗๒ มาก 

๒. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย  แผนงานและโครงการ  เพ่ือส่งเสริม
ความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๔.๑๔ ๐.๘๒ มาก 

๓. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานภายใน
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย  เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๔.๐๖ ๐.๗๔ มาก 

๔. หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการด าเนิน งานตาม
กรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการและแผนงานที่ก าหนด 

๔.๑๑ ๐.๘๐ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์จังหวัดทราบ 

๔.๐๘ ๐.๗๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๗๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔๗ พบว่า การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๒ หน่วยงานของท่านมีนโยบาย แผนงานและ
โครงการ  เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก 
รองลงมาคือประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีระเบียบ อ านาจหน้าที่ในการประสานงานที่ชัดเจน     
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๓ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ภายในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย  เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ระดับมาก ตามล าดับ   

 



๒๓๑ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๔๘  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ 

 บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการรณรงค์สร้าง 
 ความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

(n=๓๘๕) 
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการรณรงค์สร้างความรัก
ความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. หน่วยงานของท่านมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ 

๔.๑๖ ๐.๗๓ มาก 

๒. หน่วยงานของท่านมีการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่  
เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ 

๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก 

๓. หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ ๔.๐๗ ๐.๗๙ มาก 
๔. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่าย 
๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก 

๕. หน่วยงานของท่านมีโครงการรณรงค์ เพื่อการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ 

๔.๑๒ ๐.๗๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๑ ๐.๗๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔๘  พบว่า การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานของท่านมีการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับ
มาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๒ หน่วยงานของท่านมีการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่  เพ่ือการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ ๓ หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

  ๔.๒.๑  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลัก
พุทธธรรมกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนครสวรรค์ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  มีรายละเอียดดังนี้ 
/////////// ๑)  การทดสอบสมมติฐาน 
////////////ฝฝ สมมุติฐานที ่ ๑  ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  มีรายละเอียดดังนี้ 
////////////ฝฝฝ/H๐ : ปัจจัยการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
////////////ฝฝ// H๑ : ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตารางที่ ๔.๔๙  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  โดยการทดสอบ   
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation)  

(n=๓๘๕) 

ปัจจัยการบริหาร  (X) 
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (Y) 
ด้านบุคลากร ๐.๗๖๗** 
ด้านงบประมาณ ๐.๗๖๑** 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ๐.๗๘๖** 
ด้านการบริหารการจัดการ  ๐.๘๐๖** 

ภาพรวม ๐.๗๘๐** 
////////**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๙ พบว่าปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๗๘๐  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริหาร        
การจัดการ   มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือด้านวัสดุอุปกรณ์  ส่วนด้านด้านงบประมาณ       
ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานปรากฏว่ารับ H๑ : ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้   
 
 



๒๓๓ 
 

 สมมุติฐานที่  ๒  การน าหลักหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการบริหารองค์กร     
มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
จังหวัดนครสวรรค์  มีรายละเอียดดังนี้ 
////////////ฝฝฝ/H๐  : การน าหลักหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการบริหารองค์กรไม่มีความ 
สัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
////////////ฝฝฝ/ H๑ : การน าหลักหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์
กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตารางท่ี  ๔.๕๐  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการน าหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการบริหาร
องค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation) 

(n=๓๘๕)/ 
การน าหลักสาราณียธรรม  ๖       
ไปใช้ในการบริหารองค์กร  (X) 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  (Y) 

๑. หลักเมตตากายกรรม ๐.๗๔๕** 
๒. หลักเมตตาวจีกรรม ๐.๗๖๕** 
๓. หลักเมตตามโนกรรม ๐.๗๕๙** 
๔. หลักสาธารณโภค ี ๐.๗๙๖** 
๕. หลักสีลสามัญญตา ๐.๘๓๒** 
๖. หลักทิฎฐิสามัญญตา ๐.๘๖๙** 

ภาพรวม ๐.๘๗๔** 
///**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๕๐ พบว่าการน าหลักสาราณียธรรม  ๖ ไปใช้ในการบริหารองค์กร       
มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๗๔  เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านหลักทิฎฐิสามัญญตา มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือด้านหลักสีลสามัญญตา  
ส่วนด้านหลักเมตตากายกรรมมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด  ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานปรากฏว่ารับ H๑ : 
การน าหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้   

 

 



๒๓๔ 
 

 สมมุติฐานที่  ๓  การน าหลักหลักอปริหานิยธรรม  ๗  ไปใช้ในการบริหารองค์กร 
มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  มีรายละเอียดดังนี้ 
////////////ฝฝฝ//H๐  : การน าหลักหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช้ในการบริหารองค์กรไม่มีความ 
สัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
////////////ฝฝฝ///H๑ : การน าหลักหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความ 
สัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตารางท่ี  ๔.๕๑  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการน าหลักหลักอปริหานิยธรรม  ๗  ไปใช้ในการ   
 บริหารองค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 (Pearson’s Correlation) 

(n=๓๘๕)/ 
การน าหลักหลักอปริหานิยธรรม  ๗  ไปใช้ 

ในการบริหารองค์กร  (X) 
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ (Y) 
๑. หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๐.๗๘๓** 
๒. หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อม 
    เพรียงกันเลิกประชุม 

๐.๘๑๐** 

๓. หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิก 
    ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 

๐.๘๒๕** 

๔. หลักสักการะ เคารพนับถือบูชาผู้ที่เป็นใหญ่ ๐.๗๙๗** 
๕. หลักคุ้มครอง  ป้องกันบุคลากร ๐.๘๑๓** 
๖. หลักคารพบูชาสักการะนับถือปูชานีย 
    สถานส าคัญ 

๐.๘๒๖** 

๗. หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบ 
    ธรรมแก่บุคลากร 

๐.๘๑๑** 

ภาพรวม ๐.๘๐๙** 
///**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่  ๔.๕๑  พบว่า การน าหลักหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช้ในการบริหาร
องค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ ๐.๘๐๙ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านหลักคารพบูชาสักการะนับถือปูชานียสถานส าคัญ มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด 
รองลงมาคือด้านหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ส่วนด้านหลักหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานปรากฏว่ารับ H๑ : การน า
หลักหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้   



๒๓๕ 
 

๔.๓  ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus  Group  Discussions)   
การส่งเสริมความสมานฉันท์ ทั ง 3 ด้าน เป็นตัวตั ง การส่งเสริมสมานฉันท์ อาจจะเป็น

ภาวะ ปกติ กับ ภาวะที่เกิดความขัดแย้ง ต้องการท าให้มันดีขึ น ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยการ
เอาหลักธรรมทั ง 2 บท เข้าไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ เพียงแต่กรรมการเขาติดใจ เพราะว่าตัวแปรมัน
เยอะ เช่นฝั่งขวา ก็มี 3 ประเด็นฟังซ้ายมีปัจจัยการบริหารมีทั งอปริหานิยธรรม มีทั ง สาราณียธรรม 
มันมีอยู่จริง แต่ขาด กลไกหรือตัวชี วัด ที่มันชัดเจนว่าเอาไปใช้ยังไง แค่นั นแหละ อาจารย์ต้องการให้
กรุ๊ป ให้มันชัดเจนว่า หลักสาราณียธรรม นี  นี  เข้าไป ใน 3 ด้านได้อย่างไร มันก็จะได้ภาพที่ชัดเจน  
ฐิติที่ใช้ ใน การหาความสัมพันธ์ ใช้ เพียร์สัน correlation แต่ต้องมีตัวชี้วัด ว่าอะไร สัมพันธ์กับอะไร 
เช่น สัมพันธ์ต่ า สัมพันธ์กลาง ถ้าตัวไหนสัมพันธ์สูง ก็เอาตัวนั้นเข้าไป เช่นว่า สาราณียธรรม 6        
มันอาจจะมีข้อ ทิฎฐิสามัญญตา สัมพันธ์สูง ต้องให้ความส าคัญพิเศษที่สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริม   
ต้องให้ทุกคนถือกฎระเบียบร่วมกัน ต้องมีจุดในการเอามาเขียนไง การโฟกัสต้องน าผลจาก
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ ถ้าเราเห็นอะไร สัมพันธ์กับอะไร ตัวนั นแหละจะเป็นแนวทาง..จะเป็นตัวกระตุ้น 
ขับเคลื่อนหลักธรรม ให้มากยิ่งขึ นในกลุ่มคน ซึ่งมีการอยู่ร่วมกัน ในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ข้อสุดท้าย
ข้อเดียว๓๗๗ 

ตัววัตถุประสงค์ของการวิจัย เหลือ 3 ข้อ ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษา สภาพความสมานฉันท์     
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยการบริหาร และหลัก
พุทธธรรม กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 3 รูปแบบ
การประยุกต์ใช้ หลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย เมื่อศึกษา correlation หรือหาค่า
ความสัมพันธ์ ให้เป็นก้อนหนึ่ง เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ก้อนหนึ่งหรือส่วนหนึ่ง ให้เป็น วิจัยเชิงคุณภาพ 
แล้ว แต่ละส่วน หรือแต่ละก้อน ไปพบกันที่ไหน หรือไปชนกันที่ไหน ต้องหาจุดเชื่อมให้ได้๓๗๘ 

ปัจจัยการบริหารดูแล้วไม่มีผลของการวิจัย ในปัจจัยทั ง 4 ด้าน ส่วน  4 M ไปจับ ส าหรับ
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ แต่เป้าหมายวิจัยในเล่มนี ก็คือน าหลักธรรมไปส่งเสริมให้เขาไม่ให้
เกิดความขัดแย้งในองค์กร ถ้าไม่มี 4 M ผมแนะน าว่าอาจจะไม่มีก็ได้ เพราะว่าวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
บ่งบอกอยู่แล้วว่า น าหลักธรรมไปส่งเสริมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิงเกิดสมานฉันท์ ใช่ไหมถ้า 
4 M มันไม่ใช่เป็นจุดเด่น ผมว่าไม่ควรไปสังเคราะห์ก็ได้ แต่ที่เป็นจุดเด่น เอาหลักธรรมะ 2 ด้านมา
เสริมในตัว เพราะฉะนั น ก็ต้องท าตามวัตถุประสงค์เลย คือ 1 ศึกษาทั่วไป 2 ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างการใช้หลักธรรม มันอยู่ตรงไหน มันก็ต้องอยู่องค์ความรู้ที่อาจารย์ แยกเป็นด้านด้าน ด้านที่ 1 
ต้องสื่อให้เห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักสาราณียธรรม ไปจับ หลักอปริหานิยธรรมไปจับ    
ได้อะไรบ้าง ก็สรุปด้านนั นมา ส่วนด้านที่ 2 การบริหารโดยการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน 

                                                        
 ๓๗๗สนทนากลุ่ม พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 

 ๓๗๘สนทนากลุ่ม  พระครูวินัยธรเอก ชินว โส,  ดร.,  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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หลักธรรม 2 อย่างนี เข้าไปเชื่อมกันได้ยังไง คือ เอาหลักธรรมทั งสองด้านนี  ไปแก้ไขท่ีละด้านทีละด้าน 
อันนี ก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และอันสุดท้ายก็คือ มันมีค่าความสัมพันธ์ อยู่นะ มันละเอียดอยู่
พอสมควร ต้องดู มันก็จะได้รูปแบบ การประยุกต์ใช้ หรือการส่งเสริม น าหลักธรรมทั ง 2 ด้านนี ไป
ส่งเสริม 3 ด้านนี ยังไงสังเคราะห์ แต่ละด้าน จากการส่งเคราะห์ไว้เบื องต้นนั น ต้องสังเคราะห์เพ่ิมเติม
เพราะวัตถุประสงค์มันเปลี่ยน หลังจากได้องค์ความรู้แต่ละด้านแล้ว แล้วก็สังเคราะห์ในแต่ละด้าน
ออกมา ไม่รู้ว่าด้านไหน ไปส่งเสริมความสมานฉันท์ ต้องสื่อให้เห็นว่าด้านนั น ต้องสรุปให้เห็น ว่ามัน
ด้านไหน ตามวัตถุประสงค์ ข้อสุดท้าย เป็นการน าเสนอ แนวทางหรือกระบวนการ สมานฉันท์ ต้อง 
ให้เห็นว่า หลักพุทธธรรมที่น ามาใส่ ในที่นี มี 2 หลัก ในแต่ละหลัก เยอะมากเลยนะครับ 6 ด้าน 7 
ด้านต้องสื่อให้เห็นว่าแต่ละด้านมันเชื่อมกับการบริหารงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
ความสมานฉันท์นั น ก็แสดงว่าท้องถิ่นมีปัญหาแน่นอน จึงใช้หลักธรรมนี ไปเสริม ดังนั น ต้องซื อให้เห็น
ว่า หลักธรรมแต่ละด้าน จะน าไปส่งเสริมอย่างไร ได้ตั งประเด็นไว้หรือไม่ อย่างไร เช่น การส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้จารีตประเพณี การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหาร โดยการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน การรณรงค์ การรณรงการสร้างความรักความสามัคคี ประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นองค์ความรู้หรือ เป็นการสงเคราะห์ที่ได้ศึกษามา ตั งข้อสังเกต ต้องน าหลักธรรมทั งสอง ไปส่งเสริม
บริหารจัดการ ในส่วนที่เกิดปัญหาเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์๓๗๙ 

องค์ความรู้ที่เห็นมันเป็นเพียงแค่ๆ มันยังไม่เห็นการเชื่อมประสาน กันอย่างไร หลักธรรม
ทั้งสอง นี้ ปัจจัยการบริหาร มารวมกับ สาราณียธรรมอปริหานิยธรรม ถ้าเห็นรูปแบบโครงสร้างมันก็
เป็นเพียงชัด สาราณียธรรม อปริหานิยธรรมก็จะเป็นตัวเชื่อม 2 ตัวนี้ จะเป็นตั วเชื่อม ในด้านการมี
ส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การรณรงค์สร้าง
ความรักความสามัคคี ประโยชน์ส่วนรวม ว่ามีการความสัมพันธ์หรือไม่ 4m หรือปัจจัยการบริหาร   
ไม่เห็นใน ที่นี้ ปัจจัย ด้านคน ท าให้เกิดความสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์อย่างไรด้านงบประมาณ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านการบริหารสร้างความสมานฉันท์และมีความสัมพันธ์อย่างไรให้ตอบวัตถุประสงค์
ในแต่ละข้อให้ได้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมต้องใช้หลักอปริหานิยธรรม ส่วน การบริหาร หรือการ
รณรงค์สร้างความรักความสามัคคี ใช้หลัก สาราณียธรรม ส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียม
กันจะใช้หลักอะไร ต้องหาทางออกร่วมกัน๓๘๐ 

พูดเรื่องสมานฉันท์ ต้องพูดถึงตัว conflict หรือความขัดแย้ง ความขัดแย้งที่ เกิดขึ น      
ในองค์กรมี 3 หรือ 4 ปัจจัยก็คือความขัดแย้งในด้านกฎหมาย ความขัดแย้งในด้านข้อมูล ความ
ขัดแย้งของโครงสร้าง ขององค์กร และความขัดแย้ง ด้านทัศนคติ มันน่าจะเป็นของด้านปัจจัยการ
บริหาร มากกว่า ซึ่งหลัก 4 M นี้ มันเป็นบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกลไกบริหารจัดการองค์กร บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หรือให้ไปสู่เป้าหมายขององค์กร หรือตอบวัตถุประสงค์ของ องค์กร แต่ในเรื่องของ
การส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการบริหาร ตัวกฎหมาย 

                                                        
๓๗๙สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๓๘๐สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต, ผู้อ านายการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑. 



๒๓๗ 
 

ข้อมูลโครงสร้างขององค์กรทัศนคติ มันเป็นตัว  บ่งบอกว่า มีความสัมพันธ์ กับ หลักสาราณียธรรมได้
อย่างไร เช่น หลักเมตตากายกรรม หลักเมตตากายกรรม หลักเหล่านี้มีความเชื่อมโยง และสัมพันธ์กัน
ไหม สาธารณโภคีโครงสร้างกฎหมายข้อมูลมีความสัมพันธ์กันไหม ปัจจัยการบริหารควรเน้นเรื่ อง
บุคลากร  ส่วนงบประมาณนั้นจะไปวัดเรื่องงบประมาณวัสดุอุปกรณ์มันเป็นมันเป็นปลีกย่อย ที่เขา
แบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆก็คือ มีความขัดแย้ง ต้องเร่งสร้างความสมานฉันท์  ในองค์กรโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มันน่าจะเป็น ในด้านข้อมูล ด้านกฎหมาย ความเป็นธรรมในองค์กร โครงสร้าง
องค์กร ต าแหน่งภายในองค์กร การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับทัศนคติของคนในองค์กร อย่างไร      
มีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กรอย่างไร บุคลากรเป็นปัจจัยหลัก ปัจจัยรองก็คืองบประมาณวัสดุอุปกรณ์    
หาจุดลงตัวให้ได้ เมื่อหาแนวทางการสร้างสมานฉันท์แล้ว จุดกึ่งกลางของ คน ในกลุ่ม จะหาตรงกลาง
ตรงไหน เพราะฉะนั้น การส่งเสริมสมานฉันท์ก็คือ การ สร้างหาจุดกลาง จุดตรงกลางอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างการ หาข้อมูลเราจะเห็น เห็นกระบวนการศึกษา 
เห็นแบล็คกราวความเป็นมาของปัญหา เห็นความสัมพันธ์ ทางด้านสถิติ ที่น ามาสนับสนุน เวลา     
น า เสนอในรูปแบบ การวิจัย จะได้ข้อมูลเชิงสถิติ ที่ค่อนข้างชัดเจน มีความสัมพันธ์ ตัวแปรต้นตัวแปร
ตามมันไม่มากเกินไป๓๘๑ 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การหาความสัมพันธ์ทางสถิติ  มีความสัมพันธ์ ในระดับสูง ดังนั้นแสดงว่า 
หลักธรรม ตัวนั้นต้องถูกน ามา เป็นปัจจัยขับเคลื่อน หรือว่าเป็นตัวส่งเสริมเพ่ือให้องค์กรดีขึ้น เหตุของ
ความขัดแย้งน่าจะเป็นด้านข้อมูลกฎหมายโครงสร้างองค์กร ปัจจัยการบริหารที่ชัดเจน อปริหานิย
ธรรม เอามาเป็นกระบวนการทางด้านสถิติก็เพราะว่า ต้องการทราบว่าทั ง 7 ข้อข้อไหนส าคัญที่สุด 
เช่นหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ประชุมการเคารพกฎระเบียบ งานวิจัยชิ้นนี้
เน้นหลักธรรมปรากฏว่าการท าเพียร์สัน correlation เห็นผลอย่างชัดเจน สามารถยกขึ้นเขียน     
เป็นองค์ความรู้ได้ เพราะว่า ค่าความสัมพันธ์สูงสุด ก็คือทิฏฐิสามัญญตา แปลว่าความสมานฉันท์         
จะเกิดขึ้นไดต้่อคนในองค์กร ต้องมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน คิดไปในทิศทางเดียวกัน๓๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๓๘๑สนทนากลุ่ม พระครูวินัยธรอเนก เตชวโร,  ดร.,  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย     
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๒๓๘ 
 

๔.๔  องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  แผนภาพที่  ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าด้านการบริหารจัดการมีค่าความสัมพันธ์สูงสุด   การน า
หลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  หลักทิฎฐิสามัญญตา มีค่าความสัมพันธ์
สูงสุด และการน าหลักหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช้ในการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์กับการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  

ปัจจัยการบริหาร 
    ๑. ด้านบุคลากร 
    ๒. ด้านงบประมาณ 
    ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ ์
    ๔. ด้านการบริหารการจัดการ 
 

อปริหานิยธรรม ๗ 
๑. หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
๓. หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้ว 
๔. หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่ 
๕. หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร 
๖. หลักคารพบูชาสักการะ นับถือปูชานียสถานส าคัญ 
๗. หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร 

 

สาราณียธรรม ๖ 
    ๑. หลักเมตตากายกรรม 
    ๒. หลักเมตตาวจีกรรม 
    ๓. หลักเมตตามโนกรรม 
    ๔. หลักสาธารณโภคี 
    ๕. หลักสีลสามัญญตา 
    ๖. หลักทิฎฐิสามัญญตา 
 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉนัท์ 
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 

    ๑. การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน 
    ๒. การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
    ๓. การรณรงค์สร้างความรักความสามคัคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 



๒๓๙ 
 

พบว่า หลักคารพบูชาสักการะนับถือปูชานียสถานส าคัญมีค่าความสัมพันธ์สูงสุด ดังนั้นผลการวิจัย
สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ได ้

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์นั้น  ดังนี้ 

๑. ปัจจัยการบริหาร  
     ๑)  การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  รัฐเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาบุคลากร
ของท้องถิ่นเอง  เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรหรือสภาพความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ   
และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ท่ีชัดเจน 
     ๒)  การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์       
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  มีการวางแผนถึงการประหยัดใช้โดยก าหนด
กระบวนการงบประมาณเป็นการจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณ  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีการตรวจสอบงบประมาณ 
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
     ๓)  การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์       
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทีม่ีระดับความถ่ีมาก  พบว่า  ยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่า
เป็นการบริหารภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวเอง  และในการวิจัยเชิงส ารวจ    
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

    ๔)  การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  มีการวางแผนในการบริหารงานโดยพ่ึงระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นหลัก  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีมีกฎหมาย  
ระเบียบและข้อบังคับท่ีใช้ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 

สรุปปัจจัยการบริหารที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณ์ที่มรีะดับความถี่มาก พบว่า  
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีการวางแผนในการบริหารงานโดยพ่ึงระเบียบ  
กฎหมาย ข้อบังคับเป็นหลัก  และในการวิจัยเชิงส ารวจด้านการบริหารจัดการ  มีค่าความสัมพันธ์
สูงสุด  และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก  พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกฎหมาย  
ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน  รองลงมาคือ  การบริหารวัสดุอุปกณ์   
การบริหารงบประมาณ  และการบริหารบุคลากร  รองลงมาตามล าดับ 

๒. หลักสารณียธรรม 
  ๑)  หลักเมตตากายกรรม  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  
แสดงความมีน้ าใจต่อคนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอและ   
ในการวิจัยเชิงส ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติ
หน้าที่  



๒๔๐ 
 

 ๒)  หลักเมตตาวจีกรรม  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  ผู้น า
ส่งเสริมให้มีการใช้สุจริต ๔ พูดจาให้สุภาพนอบน้อม พูดแต่ค าจริง พูดจาให้เกิดประโยชน์ เกิดความ
สามัคคี สมานฉันท์  และในการวิจัยเชิงส ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  บุคลากรมีการทักทายด้วย
วาจาสุภาพต่อกัน 

  ๓)  หลักเมตตามโนกรรม  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า      
มีความคิดที่ดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและมีอะไรให้อภัยกันและในการวิจัยเชิงส ารวจ มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก พบว่า  มีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน 

 ๔)  หลักสาธารณโภคี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก พบว่า การ
ประสานงานเพ่ือให้บรรลุผลต่อส่วนรวม  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า   
บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน  

 ๕)  หลักสีลสามัญญตา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทีม่ีระดับความถ่ีมาก พบว่าการรักษา
ระเบียบวินัยของส่วนรวม  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 ๖)  หลักทิฎฐิสามัญญตา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก พบว่า การ
รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมและในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า หน่วยงานมีการ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

สรุปหลักสาราณียธรรม ๖ ที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  จากการสัมภาษณ์ที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  การบริหารองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  จัดท าประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงานให้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติ  และในการวิจัยเชิงส ารวจพบว่า หลักทิฎฐิสามัญญตา มีค่าความสัมพันธ์
สูงสุด และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย  พัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี  รองลงมาคือหลักสีลสามัญญตา  
หลักสาธารณโภคี  หลักเมตตาวจีกรรม  หลักเมตตามโนกรรม  หลักเมตตากายกรรมรองลงตามล าดับ 

๓.  หลักอปริหานิยธรรม ๗   
 ๑) หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  

พบว่า  การประชุมกันเนืองนิตย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก พบว่า  หน่วยงานมีการประชุมปรึกษาหารือกันในการท างานเป็นประจ า 

 ๒)  หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  การตรงต่อเวลาพร้อมเพรียงกันในการประชุมและเลิกประชุม  
และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  บุคลากรมีความพร้อมเพรียงกันประชุม  

 ๓)  หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทีม่ีระดับความถี่มาก  พบว่า  สิ่งที่บัญญัติไว้เป็นสิ่งที่พึงกระท าสืบต่อกัน  และในการ
วิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  หน่วยงานมีการถือปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว 

 ๔)  หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับ
ความถี่มาก  พบว่า  การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาตามล าดับสายงาน  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  บุคลากรมีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟังผู้มีความรู้และประสบการณ์ 



๒๔๑ 
 

 ๕)  หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  
พบว่า  การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก พบว่า  หน่วยงานมีการให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 

 ๖)  หลักคารพบูชาสักการะนับถือปูชานียสถานส าคัญ  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มี
ระดับความถี่มาก  พบว่า  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  และในการ
วิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีการให้ความใส่ใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 

 ๗)  หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร  จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  มีการบ ารุงใจบ ารุงก าลังให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีแรงและ
ก าลังใจในการท างาน  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  หน่วยงานของท่าน    
มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มยิ่งข้ึน 

สรุปหลักอปริหานิยธรรม ๗  ที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  จากการสัมภาษณ์ที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  การบริหารองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาขนมธรรมเนียมในท้องถิ่นและน าสิ่งศักดิ์มาท าเป็น
สัญญารักษ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาบูชาสักการะ  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  พบว่า 
หลักเคารพบูชาสักการะนับถือปูชนียสถานส าคัญ มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก
พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความใส่ใจต่อขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 
รองลงมาคือหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  หลักคุ้มครอง ป้องกัน
บุคลากร  หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร  หลักพร้อมเพรียงกันประชุม
และพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  หลักหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์รองลงมาตามล าดับ 
 ๔.  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จังหวัดนครสวรรค์  มี  ๓  ดา้น  คือ 

  ๑)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับ
ความถี่มาก  พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  และ
ในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรต้องมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๒)  การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มี
ระดับความถ่ีมาก  พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ต้องปฏิบัติต่อทุก
คนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ต้องมีนโยบาย  แผนงานและโครงการ  เพ่ือส่งเสริม
ความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ๓)  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  มีการ
จัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร และในการวิจัยเชิงส ารวจ      
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  มีการณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ 



๒๔๒ 
 

 
 สรุปการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด

นครสวรรค์ภาพรวมนั้น  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  มีการจัดโครงการและกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภายในองค์กร  การสร้างเครือขายภาคีความร่วมมือผ่านกลไกการประชุมประชาคม  และใน
การวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด พบว่า มีการณรงค์และประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ รองลงมาคือ การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า การบริหารงานต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมาย
ที่เท่าเทียมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและจารีตประเพณี  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก พบว่า ต้องมีนโยบาย  แผนงานและโครงการ  เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ  ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มี
ระดับความถี่มาก  พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  
กระจายอ านาจชุมชนจัดการตนเองและการเชื่อมต่อประสานของหน่วยงาน และในการวิจัยเชิงส ารวจ  
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรต้องมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รองลงมาตามล าดับ 
 



 

บทท่ี ๕ 
สรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์” โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษา
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ๒) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ ใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้     
หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
จังหวัดนครสวรรค์  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ   (Survey Research)      
โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ๓ ชนิด ประกอบด้วย ๑) แบบสอบถาม ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก และ             
๓) สนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามโดยการแจก
แบบสอบถามกลุ่มประชากร จ าแนกแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด         
(๒) เทศบาล  (๓)  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด  ๑๐,๕๔๓  คน โดยมีการ 
สุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่   (Taro  Yamane) จ านวน  ๓๘๕  คน ที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
อีกครั้ง แล้วน าข้อมูลถ่ายลงในแบบรหัส (Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   
แบบเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูป/คน โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  interview)  ตาม

วัตถุประสงค์ข้อที่  ๑  เพื่อศึกษาการการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นจัง  จังหวัดนครสวรรค์  ดังนี้ 

 ๑.  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ มี  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
 ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทีม่ีระดับ
ความถี่มาก พบว่า การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน   
 ๒) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มี
ระดับความถี่มาก  พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ต้องปฏิบัติ    
ต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน   

 ๓) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทีม่ีระดับความถี่มาก  พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์มีการจัด
โครงการและกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร  

 ๒.  ปัจจัยการบริหาร 
  ๑) การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ รัฐเปิด

โอกาสให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพ         
ของบุคลากรหรือสภาพความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารบุคลากร ต้องมีการพัฒนาจิตใจเป็นส าคัญในการบริหารงาน
ในองค์กร โดยการพัฒนาทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า   
  ๒) การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์         
มีการวางแผนถึงการประหยัดใช้โดยก าหนดกระบวนการงบประมาณเป็นการจัดเตรียมงบประมาณ 
การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ  มีการบริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์       
ต้องยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าเป็นการบริหารภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ
หรืออ านาจของตัวเอง  มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นและน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด 

 ๔) การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ มีการ
วางแผนในการบริหารงานโดยพึ่งระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นหลักและมีการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหาร   

 



๒๔๕ 

 สรุปปัจจัยการบริหารที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องมีการวางแผนในการบริหารงานโดยพ่ึงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นหลัก  รองลงมาคือ     
การบริหารวัสดุอุปกณ์  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารบุคลากร  ตามล าดับ 

 ๓.  หลักสารณียธรรม 
  ๑) หลักเมตตากายกรรม การแสดงความมีน้ าใจต่อคนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอ   

  ๒) หลักเมตตาวจีกรรม  ผู้น าส่งเสริมให้มีการใช้สุจริต ๔ พูดจาให้สุภาพนอบน้อม 
พูดแต่ค าจริง พูดจาให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคี สมานฉันท์   

  ๓) หลักเมตตามโนกรรม  มีความคิดที่ดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและอะไร     
ให้อภัยกัน   

 ๔) หลักสาธารณโภคี  การประสานงานเพ่ือให้บรรลุผลต่อส่วนรวม   
 ๕) หลักสีลสามัญญตา  การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม   
 ๖) หลักทิฎฐิสามัญญตา  การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม   
สรุปหลักสาราณียธรรม ๖ ที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์นั้น  การบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าประชาพิจารณ์    
จากทุกหน่วยงานให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติ รองลงมาคือหลักสีลสามัญญตา    
หลักสาธารณโภคี  หลักเมตตาวจีกรรม  หลักเมตตามโนกรรม  หลักเมตตากายกรรมตามล าดับ 

๔.  หลักอปริหานิยธรรม ๗   
 ๑) หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การประชุมกันเนืองนิตย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน  
 ๒) หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  การตรงต่อเวลา

พร้อมเพรียงกันในการประชุมและเลิกประชุม   
 ๓) หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  สิ่งที่บัญญัติไว้

เป็นสิ่งที่พึงกระท าสืบต่อกัน   
 ๔) หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับสายงาน   
 ๕) หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร  การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติ

หน้าที่   
 ๖) หลักคารพบูชาสักการะนับถือปูชานียสถานส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษา

ขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น   
 ๗) หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร  มีการบ ารุงใจ

บ ารุงก าลังให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีแรงและก าลังใจในการท างาน  



๒๔๖ 

สรุปหลักอปริหานิยธรรม ๗  ที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ ในการบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดกิจกรรม  เพ่ือรักษา
ขนมธรรมเนียมในท้องถิ่นและน าสิ่งศักดิ์มาท าเป็นสัญญารักษ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
บูชาสักการะ  รองลงมาคือหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว       
หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร  หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร     
หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมหลักสักการะเคารพนับถือบูชาผู้ที่เป็นใหญ่  
หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ตามล าดับ 
 

 ๕.๑.๒  สรุปผลการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  Research)  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  ๒     
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๒๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ ๒๐ – ๒๕ 
ปี จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๒๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 
๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน ๑ - ๕  ปี จ านวน 
๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖  ตามล าดับ 

ตอนที่/ ๒  ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดนครสวรรค์          

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านการบริหารการจัดการ         
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านวัสดุอุปกรณ์ ส่วนด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด      
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ตอนที่  ๓  หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
        จังหวัดนครสวรรค์  

การวิเคราะห์หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๑       
หลักเมตตากายกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๓ หลักเมตตามโนกรรม      
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๒ หลักเมตตาวจีกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 

 
 
 
 



๒๔๗ 

 ตอนที่  ๔  หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จังหวัดนครสวรรค์ 
 การวิเคราะห์หลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์พบว่า ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่  ๔         
หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่ เป็นใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือด้านที่ ๓       
หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนด้านที่ ๑ 
หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 
 ตอนที่  ๕  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
         จังหวัดนครสวรรค์ 

การวิเคราะห์การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวม พบว่าด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  ส่วนด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก 
ตามล าดับ 
  ๒)  สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรม 
กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

  (๑) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๗๘๐  

   (๑.๑) การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
ในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ท่ีชัดเจน 
  (๑.๒) การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีการตรวจสอบงบประมาณตามระเบียบ     
ที่ก าหนดไว้ 
  (๑ .๓) การบริหารวัสดุ อุปกรณ์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

 (๑.๔) การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์   
ในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  มีมีกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจน 

 
 
 
 



๒๔๘ 

สรุปปัจจัยการบริหารที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ ในการวิจัยเชิงส ารวจด้านการบริหารจัดการ  มีค่า
ความสัมพันธ์สูงสุดและมีค่าเฉลี่ยระดับมาก  พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน  รองลงมาคือ  การบริหารวัสดุ
อุปกณ์  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารบุคลากร  รองลงมาตามล าดับ 

  (๒) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรม  ๖ กับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  พบว่า  ปัจจัยด้านหลัก       
สาราณียธรรม  ๖ มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๗๔ 
  ๒.๑) หลักเมตตากายกรรม  ในการวิจัยเชิงส ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  
มีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่  

  (๒.๒) หลักเมตตาวจีกรรม  ในการวิจัยเชิงส ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  
บุคลากรมีการทักทายด้วยวาจาสุภาพต่อกัน 

  (๒.๓) หลักเมตตามโนกรรม  ในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  
มีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน 

 (๒.๔) หลักสาธารณโภคี  ในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า   
บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน  

 ๒.๕) หลักสีลสามัญญตา  ในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  
บุคลากรมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 (๒.๖) หลักทิฎฐิสามัญญตา  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีระดับความถี่มาก  
พบว่า  การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม  และในการวิจัยเชิงส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  
หนว่ยงานมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

สรุปหลักสาราณียธรรม ๖ ที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  จากการสัมภาษณ์ที่มีระดับความถี่มาก  พบว่า  การบริหารองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  จัดท าประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงานให้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติ  และในการวิจัยเชิงส ารวจพบว่า หลักทิฎฐิสามัญญตา มีค่าความสัมพันธ์
สูงสุด และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย  พัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี  รองลงมาคือหลักสีลสามัญญตา  
หลักสาธารณโภคี  หลักเมตตาวจีกรรม  หลักเมตตามโนกรรม  หลักเมตตากายกรรมรองลงตามล าดับ 

  (๓) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ปัจจัยด้านหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๐๙ 



๒๔๙ 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 

สรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) โดยใช้ เครื่องมือประกอบด้วยแบบ 
สอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   

๑.  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์  ประกอบด้วย  ๓  ด้าน  คือ 

  ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน  ในการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  และบุคลากรต้องมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง    
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

   ๒) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  และต้องมีนโยบาย  
แผนงานและโครงการ  เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

  ๓) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  มีการจัดโครงการและกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภายในองค์กร และมีการณรงค์และประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
สมานฉันท์ 

 สรุปการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ภาพรวมนั้น  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีการจัด
โครงการและกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร  การสร้างเครือข่ ายภาคีความ
ร่วมมือผ่านกลไกการประชุมประชาคม  และมีการณรงค์และประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ รองลงมาคือ การบริหารโดยบังคับใช้ กฎหมายที่เท่าเทียมกัน     
การบริหารงานต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี  และต้องมีนโยบาย  แผนงานและโครงการ  เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน การบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  กระจายอ านาจชุมชนจัดการตนเองและการเชื่อมต่อ
ประสานของหน่วยงาน และบุคลากรต้องมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๒๕๐ 

๒. ปัจจัยการบริหาร  
  ๑) การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ รัฐเปิด

โอกาสให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นเอง  เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพ        
ของบุคลากรหรือสภาพความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ   และบุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ท่ีชัดเจน 
  ๒) การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ มีการ
วางแผนถึงการประหยัดใช้โดยก าหนดกระบวนการงบประมาณเป็นการจัดเตรียมงบประมาณ การ
อนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณและมีการตรวจสอบงบประมาณ ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
  ๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์       
ยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าเป็นการบริหารภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรือ
อ านาจของตัวเอง  และมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

 ๔) การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  มีการ
วางแผนในการบริหารงานโดยพึ่งระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นหลัก และมีมีกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีใช้ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 

สรุปปัจจัยการบริหารที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องมีการวางแผนในการบริหารงานโดยพ่ึงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นหลัก และในด้านการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างชัดเจน รองลงมาคือ การบริหารวัสดุอุปกณ์ การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
บุคลากรตามล าดับ 

๓. หลักสารณียธรรม 
  ๑) หลักเมตตากายกรรม  ความมีน้ าใจต่อคนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ 
ให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอ  และมีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่  

 ๒) หลักเมตตาวจีกรรม  ผู้น าส่งเสริมให้มีการใช้สุจริต ๔ พูดจาให้สุภาพนอบน้อม  
พูดแต่ค าจริง พูดจาให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ และบุคลากรมีการทักทายด้วยวาจา
สุภาพต่อกัน 

  ๓) หลักเมตตามโนกรรม  มีความคิดที่ดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและมีอะไร   
ให้อภัยกัน  และ มีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน 

 ๔) หลักสาธารณโภคี การประสานงานเพ่ือให้บรรลุผลต่อส่วนรวม และบุคลากร     
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน  

 ๕) หลักสีลสามัญญตา  การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมและบุคลากรมีการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 ๖) หลักทิฎฐิสามัญญตา  การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม  และหน่วยงานมีการ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 



๒๕๑ 

สรุปหลักสาราณียธรรม ๖ ที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ในการบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  จัดท า
ประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงานให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติ  และหลักทิฎฐิสามัญญ
ตา  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่าย  พัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี  รองลงมาคือหลักสีลสามัญญตา  หลักสาธารณโภคี  หลักเมตตา
วจีกรรม  หลักเมตตามโนกรรม  หลักเมตตากายกรรมตามล าดับ 

๔.  หลักอปริหานิยธรรม ๗   
 ๑) หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  การประชุมกันเนืองนิตย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน และในหน่วยงานมีการประชุมปรึกษาหารือกันในการท างานเป็นประจ า 
 ๒) หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  การตรงต่อเวลา

พร้อมเพรียงกันในการประชุมและเลิกประชุม และบุคลากรมีความพร้อมเพรียงกันประชุม  
 ๓) หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  สิ่งที่บัญญัติไว้

เป็นสิ่งที่พึงกระท าสืบต่อกัน  และในหน่วยงานมีการถือปฏิบัติตามระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว 
 ๔) หลักสักการะ  เคารพนับถือบูชาผู้ที่เป็นใหญ่  การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับสายงาน  และบุคลากรมีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟังผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
 ๕) หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร  การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติ

หน้าที่  และในหน่วยงานมีการให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 
 ๖) หลักคารพบูชาสักการะนับถือปูชานียสถานส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษา

ขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น การให้ความใส่ใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 
 ๗) หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร  มีการบ ารุงใจ

บ ารุงก าลังให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีแรงและก าลังใจในการท างาน   และในหน่วยงานส่งเสริม     
ให้บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมยิ่งข้ึน 

สรุปหลักอปริหานิยธรรม ๗  ที่ต้องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  ในการบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือรักษา
ขนมธรรมเนียมในท้องถิ่นและน าสิ่งศักดิ์มาท าเป็นสัญญารักษ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
บูชาสักการะ  และหลักเคารพบูชาสักการะนับถือปูชนียสถานส าคัญ  ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องให้ความใส่ใจต่อขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นรองลงมาคือหลักไม่บัญญัติสิ่งที่
ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  หลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร  หลักให้ความอารักขา 
บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร  หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  
หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ตามล าดับ 
 
 
 
 



๒๕๒ 

๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิจัย เรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม

ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
๕.๒.๑ การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    จังหวัดนครสวรรค์  
การวิเคราะห์การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ๑) ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์       
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารการจัดการ         
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านวัสดุอุปกรณ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เพราะหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้     
มีการมอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานกันในการด าเนินงานขององค์กร 
มีการก ากับดูแลในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับศิริรัตน์ คลังเย็น ได้วิจัยเรื่อง      
การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
การให้บริการ การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน๑ ส่วนด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดอยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ 
โอบอ้อม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน ๓ ด้าน คือ T (training) การฝึกอบรม, E (education) การศึกษา และ D 
(development) การพัฒนาน ามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน ๓ ด้าน คือทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ ดังนั้น แนวทางการพัฒนานี้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้แนวทางจากการ
สังเคราะห์ (Synthesis Model) คือ TED+SSP=KSA๒  และผู้น าต้องมีธรรมาภิบาลด้วยสอดคล้อง  
กับสุรินทร์ธร  ศิธรกุล ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง      
                                                           

๑ศิริรัตน์ คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 
 

๒ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม,“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕7). 



๒๕๓ 

ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED  
Model” ที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Sociability มีสังคมที่ดี Human relation 
ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถ   
การใช้สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครองคือ 
มีจิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนามือ
อาชีพ๓ แต่ด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากก็เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องสร้างความผูกพัน     
ในองค์กรสอดคล้องกับธิติวุฒิ หม่ันมี ได้วิจัยเรื่องการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรพบว่า เป็นแนวคิดที่เป็นการสร้างความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ประจ าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความรักที่จะอยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้า  
ในหน้าที่การงานโดยอาศัยองค์ประกอบในการสร้างความผูกพัน ๓ ด้านคือ ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และด้านการติดตามและประเมินผล๔ 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นที่ ๑ หลักเมตตากายกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ ๓ หลักเมตตา
มโนกรรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๒ หลักเมตตาวจีกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก 
ตามล าดับ ผลเป็นเช่นนี้เพราะผู้น ามีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ปรารถนาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความรักต่อเพ่ือนร่วมงาน บุคลากร  
มีการแสดงความเคารพนับถือต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังสอดคล้องกับนภดล สุรนัครินทร์ ได้วิจัย
เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชน   
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะ            
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก๕  

 

                                                           

 ๓สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕6). 

๔ธิติวุฒิ หมั่นมี, การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๕นภดล  สุรนัครินทร์, “การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของ
ประชาชนจั งหวัด เชียงใหม่”,  วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ต , (บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย  : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗). 



๒๕๔ 

การวิเคราะห์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ พบว่า ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ๔     
หลักสักการะ เคารพนับถือ บูชาผู้ที่ เป็นใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือด้านที่ ๓       
หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนด้านที่ ๑ 
หลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ ผลเป็นเช่นนี้เพราะบุคลากร 
มีความเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส มีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟัง  
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ผู้อาวุโสให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าในการท างาน และ
มีการให้ความส าคัญกับถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง แต่เรื่องการหมั่นประชุมก็เป็นเรื่อง
ส าคัญสอดคล้องกับ วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษา
ตามแนวพุทธธรรม ผลการวิจัยพบว่า อปริหานิยธรรม ๗  ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม       
อปริหานิยธรรม ๗  ในการครองใจคน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น าและการบริหารความขัดแย้ง๖ 
จึงต้องกระตุ้นให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ด้วยสอดคล้องกับบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้   
ได้วิจัยเรื่อง “ตัวชี้วัด ธรรมาภิบาล” โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่า     
เป็นหลักการปกครองที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการ
เสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกท้ังมีความพยายามที่จะให้มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาล
ไปสู่การปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการท างาน      
ของภาครัฐ เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้นอกจากจะมีส่วนท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วยังสร้างความเชื่อถือทั้ งในและ
ต่างประเทศ  และสามารถน าไปสู่การลดการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศได้๗ 

การวิเคราะห์การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม         
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก  ส่วนด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล าดับ 
ผลเป็นเช่นนี้เพราะหน่วยงานมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสมานฉันท์ มีการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่  เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ มีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
และมีโครงการรณรงค์ เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ต้องอาศัยเวลาและความอดทนจากทุกฝ่าย  
เป็นกระบวนการที่มีความเก่ียวข้องทั้งในส่วนของการยุติความรุนแรง การหาข้อตกลงกันสอดคล้องกับ
สถาบันพระปกเกล้า ได้รายงานวิจัยเรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติ  ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ  พอสรุปได้กล่าวคือ แนวคิดและ
กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้นมีความเปราะบางและต้องอาศัยเวลาและความอดทน 

                                                           

 ๖วรภาส ประสมสุข และ นิพนธ์  กินาวงศ์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐). 
 ๗บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ บุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, รายงานการวิจัย, ๒๕๔๔, หน้า ๔๗. 



๒๕๕ 

จากทุกฝ่าย  เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการยุติความรุนแรง  การหาข้อตกลง  
ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดว่าความรุนแรงไม่อาจน ามาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืน  และในส่วนของการ
สร้างความปรองดองในสังคม  ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง  โดยทั้งหมดนี้จะด าเนินไปเพ่ือยุติความรุนแรง  ลดความเกลียดชังแตกแยก  
สร้างความไว้วางใจและฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งกันรุนแรง  และน าไปสู่สังคม
ปรองดองที่ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางความคิดความเชื่อ  ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม  หรือ
สถานทางสังคม  เศรษฐกิจ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  ในแง่ที่สามารถจัดการกับความขัดแย้ง
ต่างๆ  ที่เกิดข้ึนเป็นปกติธรรมดาของสังคม  โดยไม่น าไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน๘   

๕.๒.๒ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าปัจจัยด้าน
การบริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูง (r= 0.780) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม  ๖ กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก (r=0.874) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.01 และปัจจัยด้านหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก (r=0.809) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ผลเป็นเช่นนี้เพราะบุคลากรเป็นสิ่งมีค่า
ต้องใช้คนให้หมดค่าใช้ผ้าให้หมดสี จึงต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ
สุทธญาณ์  โอบอ้อม ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า  สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรค์ของการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในภาพรวมด้านการฝึกอบรม  ด้านการศึกษา  และด้านการ
พัฒนา รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบคือจะเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใน  ๓  ด้าน  คือ  การฝึกอบรม  การศึกษาและการพัฒนาน ามาบูรณาการกับหลัก
พระพุทธศาสนา คือ  หลักไตรสิกขา  คือ ศีล  สมาธิ  และปัญญา  จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร  
ใน ๓  ด้าน  คือ  ทางด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยที่พึงประสงค์  ดังนั้น  แนวทางการ
พัฒนานี้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ๙       

 
 

                                                           
๘สถาบันพระปกเกล้า,  “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”,  รายงานการวิจัย ,  (เสนอต่อ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ,  ๒๕๕๕), หน้า  ๒๓. 
๙สุทธญาณ์  โอบอ้อม,  “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว

พระพุทธศาสนา”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๕๗). 



๒๕๖ 

๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  แนวทางที่เหมาะสมคือ      
๑) แนวการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ๒) แนวทางการการ
บริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๓) แนวการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความ
ปรองดอง  ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพ้ืนที่ผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอท้องถิ่น ส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  การแก้ไขปัญหาความต้องการ   
ของประชาชนที่ได้จาเวทีเสนา ประชาคม และการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม ด าเนินตาม
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกันด าเนินนโยบายสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ คือ ๑) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ๒) การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความ
ปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ในพ้ืนที่  ผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น           
๓) การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ๔) การแก้ไข
ปัญหาความต้องการมองประชาชนที่ได้จากเวทีเสวนา ๕) การจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม 
๖) การด าเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป ๗) การด าเนินการเยียวยาด้าน
การเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ่นแรงการเมือง ปี ๒๕๕๖-
๒๕๕๗ ๘) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปเรื่องแนวทางการสร้างความปรองดองของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติและน ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร แต่ยังไม่พอต้องน าหลักพุทธ
รรมมาประยุกต์ใช้ด้วยสอดคล้องกับ อัครเดช พรหมกัลป์ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับ
ความขัดแย้งระดับบุคคลในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น
ในระดับมาก  (X=๓.๗๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียงสาเหตุความขัดแย้งที่เกิด     
จากความเชื่อ  ค่านิยม เท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง (X=๓.๔๔) ส่วนด้านอ่ืน ๆ นั้นอยู่ในระดับมาก 
ส่วนความขัดแย้งระดับองค์กรในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขัดแย้งระดับองค์กรในสังคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=๓.๙๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านสาหรับหลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมนั้น  เป้าหมายที่ส าคัญ
คือจะต้องท าให้เกิดสามัคคีธรรม โดยทุกคนทุกฝ่ายจะต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อกันด้วยเมตตา พูดจาดี
ต่อกันด้วยเมตตา (เมตตาวจีกรรม) คิดดีต่อกันด้วยเมตตา แบ่งปันลาภผล ที่ได้มาอย่างเท่าเทียม (สา
ธารณโภคี) ด ารงตนและยึดมั่นศรัทธาในศีล และมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นอาจิณ ส่วนวิธีการหรือ
รูปแบบที่จะได้มาซึ่ง "สามัคคีธรรม" นั้นทุกคนทุกฝ่ายจะต้องพัฒนาและกอบกู้ความเป็นพ่ีเป็นน้อง   
ที่แสดงความรัก ความผูกพัน  ความห่วงหาอาทร  ความช่วยเหลือเกื้อกูล  ความร่วมแรงร่วมใจ และ
ความเสมอภาคเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น  ขณะเดียวกันการรังเกียจเดียดฉันท์        
การแบ่งแยกแตกต่าง และการเอารัดเอาเปรียบจะต้องช่วยกันสกัดและสลายไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาด 
หากดาเนินการตามแนวทางนี้ความสงบสุขและความมีสันติสุขก็จะคืนกลับมาสู่องค์กรท้องถิ่น๑๐ 
                                                           

๑๐อัครเดช พรหมกัลป์ , “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๕). 



๒๕๗ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑)  ด้านปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้น าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

๒)  ด้านหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักเมตตาวจีกรรมในทุกองค์กร 

๓)  ด้านหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ในทุกองค์กร 

๔)  ด้านการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับอย่างต่อเนื่อง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปฏิบัติ 
๑) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านบุคลากร โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้น าหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านหลักเมตตาวจีกรรมในทุกองค์กรเพ่ือสร้างความรักความสามัคคี 

๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ในทุกองค์กร เพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปในทางเดียวกัน 

๔) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาการส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) ควรศึกษาการน าหลักเมตตาวจีกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๓) ควรศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ กรณีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ 



บรรณานุกรม  
   

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมลูปฐมภมู ิ

 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 

ข. ข้อมูลทุติยภมูิ 
๑. หนังสือ : 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  ๒๕๕๘. 

กวี  รักษ์ชนและคณะ.  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น  กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,   
๒๕๕๒. 

โกวิทย์  พวงงาม, ศ.ดร.,  การปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร  :  วิญญูชน, ๒๕๕๙. 
___________.  การปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร  :  เอ็กซเปอร์เน็ท,  ๒๕๕๐. 
___________.  การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต.  พิมพ์ครั้งที่ ๓,  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๔. 
จอมพงศ์  มงคลวนิช.  การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร :   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 
ชวลิต  สละ.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร  :   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  การแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ.  กรุงเทพมหานคร  :  สถาบันเพื่อความ  

ก้าวหน้าทางวิชาการ, มปป.. 
ธีรเดช  นรัตถรักษา.  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศาลปกครอง.   

กรุงเทพมหานคร :  ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง,  ๒๕๕๖. 
ธีระพล  อรุณะกสิกร,  ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง 

และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วิญญูชน,  ๒๕๔๒.  
 



๒๕๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
บูฆอรี  ยีหมะ.  การปกครองท้องถิ่นไทย.  สงขลา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,  ๒๕๕๕. 
ประยูร  กาญจนดุล.  ปาฐกถา : การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร :  

ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔. 
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต).  พุทธวิธีในการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร:   
 สหธรรมิก,  ๒๕๔๖ 
___________.  พุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร  :  สหธรรมิก,  ๒๕๕๒. 
___________.  ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพมหานคร  :   บริษัทสหธรรมิกจ ากัด,  ๒๕๔๗. 
พระพรหมเสนาบดี  และคณะ.  คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดอง 

 สมาฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หมู่บ้านรักษาศีล ๕.  กรุงเทพมหานคร:  
  ๒๕๕๘. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.  การบริหารท้องถิ่น.  นนทบุรี  :   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๗. 

___________. หลักการบริหารท้องถิ่น.  นนทบุรี  :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๔. 
รักษ์ชนและคณะ.  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  ๒๕๕๒.
สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์.  หลักรัฐประศาสนาศาสตร์.  ชลบุรี  :  มหาวิทยาลัยบูรพา,  ๒๕๔๘. 
เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ.  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น.  กรงุเทพมหานคร  :   

 บพิธการพิมพ์,  ๒๕๕๕. 
___________.  การจัดการภาครัฐแนวใหม่.  กรุงเทพมหานคร :  บพิธการ, ๒๕๕๗. 
วัชรี  ทรงประทุม.  การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,   

๒๕๕๒. 
วิตติยา  สุวรรณบุบผา.  ความเป็นพลเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย.  นครศรีธรรมราช : อินเตอร์ปริ้น   

 แอนด์  ดีไซน์,  ๒๕๕๑. 
ศรัณย์  วงศค์ าจันทร์.  จริยธรรมกับมนุษย์.  ก าแพงเพชร  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร,  ๒๕๕๔.
สุรีย์  มีผลกิจ.  คณุธรรม  จริยธรรม  สามัคคีธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร :   

บริษัทคอมฟนร์ม,  ๒๕๕๐. 
 



๒๖๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ศรัณย์  วงศค์ าจันทร์.  จริยธรรมกับมนุษย์.  ก าแพงเพชร  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร,  ๒๕๕๔.  
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป (ศปป.).  คู่มือการสร้างความปรองดองและสมาฉันท์   

 จังหวัดแม่ฮองสอน.  แม่ฮองสอน  :  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป,  ๒๕๕๗. 
สนิท  จรอนันต์.  ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมและบุตร  

 จ ากัด,  ๒๕๔๓. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  นวโกวาท.  กรุงเทพมหานคร  :  มหามกุฏราช 

 วิทยาลัย,  ๒๕๕๒. 
สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย. การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร:   

 อาสารักษาดินแดน,  ๒๕๕๖. 
สัมฤทธิ์  ทางเพ็ง.  ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์.  ขอนแก่น  :  อภิชาตการ,  ๒๕๕๗. 
ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.  กรมการปกครอง  กองราชการส่วนต าบล.  กรุงเทพมหานคร  :      

 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน,  ๒๕๔๒. 
สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร :  สามลดา,  ๒๕๕๕.
สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์.  หลักรัฐประศาสนาศาสตร์.  ชลบุรี  :  มหาวิทยาลัยบูรพา,  ๒๕๔๘. 
สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.  ระเบยีบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร :  สามลดา,  ๒๕๕๕. 
เอกวิทย์  มณีธร.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร/การจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่ ๒,  กรุงเทพมหานคร : 
เอ็ม.ที.เพรส., ๒๕๕๒. 
 

๒. วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย  
ธิติวุฒิ  หมั่นมี.  “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  :   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 

นิสิตปริญญาเอก รุ่น ๓ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.  “รักผูกพัน   
 สมานฉันท์ด้วยเบญจศีล : ศึกษาการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕”.   
 รายงานการวิจัย.  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗. 
นภดล  สุรนัครินทร์. “การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะ 
 ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่”.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  
  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 
 



๒๖๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระเทพปริยัติเมธี  (สฤษฏิ์  สิริธโร).  “กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบ 

 พุทธวิธีการช าระอธิกรณ์”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  :   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซ่หลี).  “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ด้วยการขับเคลื่อน 
 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.  รายงานการวิจัย.  คณะ 
 สังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๘. 
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ.  “สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน  :  กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง 

สันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย”.  รายงานการวิจัย.  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๘. 

พิรัชย ศรีราม.  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองถิ่นดว้ยหลักพุทธธรรมในเขต 
 จังหวัดภาคกลางตอนบน”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  
  บณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗). 
วรภาส ประสมสุข. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,  
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐. 
สถาบันพระปกเกล้า.  “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”.  รายงานการวิจัย.  เสนอต่อ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ,  ๒๕๕๕. 
สุทธญาณ์  โอบอ้อม.  “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว 
 พระพุทธศาสนา”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  :   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗. 
สุทธิพร  สายทอง.  “การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ 
 ตอนบน”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖). 
สุรินทร์ธร  ศิธรกุล.  “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.   
 บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 
ศิริรัตน์ คลังเย็น. “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (วิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อัครเดร  พรหมกัลป์.  “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗. 



๒๖๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
๓. เอกสารอัดส าเนา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น,  ที่ มท  ๐๘๐๘.๒/ 
 ว ๘๘๙,  ลงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา). 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  กลุ่มงานกฎหมาย ฯ,  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  
 ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา) 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
 ระดับท้องถิ่น,  ที่  นว  ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๓๗๐  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา) 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
 ระดับท้องถิ่น,  ที่  นว  ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๓๗๑,  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา) 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
 ระดับท้องถิ่น,  ที่  นว  ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๓๗๒,  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗,  (อัดส าเนา) 
 

๔. ภาษาอังกฤษ :  
Chris topher Moor.  The Mediation Process : Practical Strategic for Resolving  Conflict. Ed   
 San Fancisco. CA:  jossey-Bass Publishers, 1996. 
Henri  Fayol.  General  and  Industrial  Management.  London : Sir  Issac  Pitman, 1949.   
Johan Galtung.  Peace : Research. Education. Action : Essays in Peace Research.   

 Copenhagen : Christian Ejlers, 1975. 
Luther  Gulick  and  Lyndall  Urwick.  papers  on  the  Sciences  of  Administration.  

 New  York  :  Institute  of  Public  Administration,  1937. 
Murphy,  Collen,  A  Moral  Theory  of  Political  Reconciliation.  Cambridge :  
 Cambridge  University  Press, 2010. 
Richard A.Gard. Buddhist Political Thought : A Study of Buddhism In Society. BangKok 

:Mahamakuta University, 1965. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชก้ารวิจัย 

 

 1)  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา D.P.A. (Poblic Administration)  
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒)  ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์ 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Public Administration)   
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓)  ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์  
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Public Administration)   
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔)  อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร   
วุฒิการศึกษา ปร.ด.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 ๕)  นายสุเมธ  นภาพร 
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบรรพตพิสัย 

  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item Objective Congruence) 
ของแบบสอบถาม  งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ 

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
นายสุบัณฑิต  จันทร์สว่าง  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  
  

ที ่
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.  ด้านบุคลากร 

๑. บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๒. บุคลากรมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๓. บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๔. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๕. บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒.  ด้านงบประมาณ 
๖. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๗. หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้
งบประมาณท่ีชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๘. หน่วยงานมีงบประมาณที่ได้รับเพียงพอ 
ในการด าเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๙. หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณ   
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๐. หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบ
งบประมาณตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๓.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
๑๑. หน่วยงานของท่านมีระเบียบการ 

เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชัดเจน 
+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๒. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 



๒๗๔ 
 

ที ่
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๓. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์  เครื่องมือ
และระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๔. หน่วยงานของท่านมีการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ในส านักงานตามระยะเวลา       
ที่ก าหนดไว้ 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๕. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๔.  ด้านการบริหารการจัดการ 
๑๖. หน่วยงานมีกฎหมาย ระเบียบและ

ข้อบังคับ ที่ใช้ในการบริหารงานอย่าง
ชัดเจน   

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๗. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๘. หน่วยงานของท่านมีการมอบอ านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๙. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกัน
ในการด าเนินงานขององค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๐. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

 
ตอนที่  ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 จังหวัดนครสวรรค์   

ที ่
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.หลักเมตตากายกรรม  คือ การแสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน 

๑. ท่านมีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 
๒. ท่านมีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๓. ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 



๒๗๕ 
 

ที ่
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ท่านมีความรักต่อเพ่ือนร่วมงาน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๕. บุคลากรมีการแสดงความเคารพนับถือต่อ

กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒.  หลักเมตตาวจีกรรม  คือ  การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

๖. บุคลากรมีการทักทายด้วยวาจาสุภาพ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๗. บุคลากรพูดแต่ค าจริงมีเหตุมีผลต่อ 

เพ่ือนร่วมงาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๘. บุคลากรมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๙. บุคลากรมีการพูดแนะน าสิ่งที่ดีต่อกัน 
ในการท างาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๐. บุคลากรพูดแต่ค าที่สมานสามัคคีต่อกัน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๓.  หลักเมตตามโนกรรม  คือ  การตั้งจิตปรารถนาดีและคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 

๑๑. ท่านมีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน   +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๑๒. ท่านมีความคิดท่ีจะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อกัน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๓. ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๑๔. ท่านมีความคิดเสียสละในการท างาน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๑๕. ท่านรู้จักให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๔. หลักสาธารณโภคี คือ การแบ่งปันลาภผลและการประสานประโยชน์ที่ได้มาต่อกัน 

๑๖. บุคลากรมีการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่าง
ทั่วถึง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๗. บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันใน
การท างาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๘. บุคลากรมีการประสานงานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๙. บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตโดย
ไม่ใช้หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๐. บุคลากรค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้งโดยไม่มีอคติ  ไม่ล าเอียงต่อ   
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 



๒๗๖ 
 

ที ่
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.  หลักสีลสามัญญตา  คือ การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริตรักษาระเบียบและข้อบังคับที่วางไว้ 

๒๑. ท่านมีการประพฤติปฏิบัติวางตนเป็นที่ 
น่านับถือ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๒. บุคลากรมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๓. บุคลากรให้ความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของเพ่ือนร่วมงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๔. บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎกติกา และ
ข้อบังคับที่วางไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๕. บุคลากรมีการรักษาระเบียบวินัยของ 
ส่วนร่วม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๖.  หลักทิฎฐิสามัญญตา  คือ  การมีความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 

๒๖. บุคลากรมีการรับฟังความคิดเห็นของกัน
และกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๗. บุคลากรมีความเห็นชอบร่วมกันในการ
ท างาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๘. บุคลากรมีความเห็นตรงกันในหลักการ
ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๙. บุคลากรยึดถืออุดมคติอันเดียวกันในการ
ท างาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๓๐. บุคลากรมีการเปิดโอกาสให้มีการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของ
บุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 
 

ตอนที่  ๔  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 จังหวัดนครสวรรค์   
 

ที ่
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. หลักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  คือ การประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ 

๑. หน่วยงานของท่านมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในการท างานเป็นประจ า   

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒. หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาหารือกัน
ในปัญหาของการท างานเป็นประจ า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๓. หน่วยงานของท่านมีการประชุมเพ่ือปรับ
คนให้เหมาะสมกับงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๔. หน่วยงานของท่านมีการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอในการประสานงานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๕. หน่วยงานของท่านมีการประชุมปรึกษากัน
ท าให้รู้จักซ่ึงกันและกันมากข้ึน 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๒.  หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม คือ ความพร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุมและ 
      เมื่อถึงเวลาเลิกประชุม ก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
๖. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมเพรียงกัน

ประชุม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๗. หน่วยงานของท่านมีการประชุมตรงตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๘. หน่วยงานของท่านในขณะมีการประชุม 
ไม่มีการลุกออกจากที่ประชุม 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๑.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๙. ท่านมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการ
เข้าร่วมประชุม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๐. หน่วยงานของท่านเวลาเลิกประชุมก็
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๓.  หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  คือ  ไม่เพ่ิมเติมระเบียบที่บัญญัติและ 
     ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 
๑๑. หน่วยงานของท่านไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้

บัญญัติ 
+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๑๒. หน่วยงานของท่านมีการถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 



๒๗๘ 
 

ที ่
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๓. หน่วยงานของท่านไม่ยกเลิกระเบียบ 
ที่บัญญัตไิว้แล้วโดยพละการ 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๔. หน่วยงานของท่านไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไว้แล้ว 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๑๕. หน่วยงานของท่านมีการประชุมหาแนว
ทางแก้ไขระเบียบที่ไม่ขัดต่อหลักการเดิม 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๔.  หลักสักการะ  เคารพนับถือ  บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  คือ  เคารพให้เกียรติและเชื่อฟังถ้อยค าผู้อาวุโส 

๑๖. บุคลากรมีความเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 
๑๗. บุคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้

อาวุโส 
+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๘. บุคลากรมีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟังผู้
มีความรู้และประสบการณ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๙. ผู้อาวุโสให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรท าและ 
สิ่งที่ไม่ควรท าในการท างาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๐. ท่านมีการให้ความส าคัญกับถ้อยค า 
ของผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๕.  หลักคุ้มครอง  ป้องกันบุคลากร  คือ  การให้เกียรติบุคลากร คุ้มครอง ป้องกันบุคลากร 

๒๑. หน่วยงานของท่านมีการให้เกียรติบุคลากร
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๒. หน่วยงานของท่านมีการคุ้มครองบุคลากร
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๒๓. หน่วยงานของท่านมีการให้สวัสดิภาพแก่
บุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ 
 

๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๔. หน่วยงานของท่านมีการให้ความเสมอ
ภาคแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ 
 

๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๕. หน่วยงานของท่านมีการสอดส่องดูแล
บุคลากรได้อย่างทั่วถึง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ 
 

๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๖.  หลักคารพบูชาสักการะ  นับถือปูชานียสถานส าคัญ  คือ  การสักการะเคารพบูชาเจดีย์ ปูชนียสถาน   
     อนุสาวรีย์  และเข้าร่วมพิธีกรรมตามประเพณี 
๒๖. ท่านมีการให้ความใส่ใจต่อขนบธรรมเนียม

ประเพณีในท้องถิ่น 
 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 



๒๗๙ 
 

ที ่
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๗. ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ  ที่จัดขึ้น      
ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๒๘. ท่านมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดี 
ที่เคยท าร่วมกัน 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๒๙. ท่านมีการสักการะเคารพบูชาเจดีย์        
ปูชนียสถาน  อนุสาวรีย์  ประจ าชาติที่มี
ตามประเพณี 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๓๐. หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม   
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๗)  หลกัให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร คือ การจัดอารักขา บ ารุง คุ้มครองบุคลากร 

๓๑. หน่วยงานของท่านมีการจัดการป้องกัน
ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๓๒. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๓๓. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแล
บุคลากรเป็นอย่างดีในการท างาน 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๓๔. หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการที่ดีให้แก่
บุคลากรในการท างาน 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๓๕. หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัล        
แก่บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

+๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 
 

ตอนที่  ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ที ่
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ 

๑. ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการ
บริหารงานขององค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๓. ท่านมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๔. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรจัดกลุ่มไปร่วมเป็นจิตอาสา
ช่วยพัฒนาชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๕. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๒.  ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายท่ีเท่าเทียมกัน 

๖. หน่วยงานของท่านมีระเบียบ อ านาจ
หน้าที่ในการประสานงานที่ชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๗. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย  แผนงาน
และโครงการ เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์
ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๘. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดกรอบ 
แนวทางการปฏิบัติงานภายในอ านาจ
หน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย  เพ่ือสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๙. หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติงานโครงการและแผนงานที่ก าหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๐. หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
จังหวัดทราบ 
 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 



๒๘๑ 
 

ที ่
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.  ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

๑๑. หน่วยงานของท่านมีการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความสมานฉันท์ 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๑๒. หน่วยงานของท่านมีการจัดพิมพ์หนังสือ
และเอกสารเผยแพร่  เพ่ือการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๑๓. หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสมานฉันท์ 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๑๔. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์
โครงการ  โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

๑๕. หน่วยงานของท่านมีโครงการรณรงค์  
เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ น าไปใช้ได้ 

 
 
 

  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘๓ 
 

 
 
 
 



๒๘๔ 
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๒๘๖ 
 

 
 
 
 



๒๘๗ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าสัมประสิทธิ์  Alpha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘๙ 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

m1.1 423.4000 3025.697 .704 . .992 

M1.2 423.6333 3026.033 .660 . .992 

m1.3 423.4667 3023.361 .707 . .992 

m1.4 423.4000 3025.697 .664 . .992 

m1.5 423.3000 3032.838 .605 . .992 

m2.1 423.2667 3022.340 .900 . .992 

m2.3 423.2333 3036.806 .758 . .992 

m2.2 423.2000 3040.510 .700 . .992 

m2.4 423.6333 3032.102 .626 . .992 

m2.5 423.2333 3032.944 .744 . .992 

m3.1 423.2000 3044.786 .713 . .992 

m3.2 423.1667 3043.937 .649 . .992 

m3.3 423.2000 3044.097 .643 . .992 

m3.5 423.2333 3036.806 .758 . .992 

m3.4 423.2000 3039.062 .723 . .992 

m4.1 423.3667 3026.309 .690 . .992 

m4.2 423.6000 3020.317 .646 . .992 

m4.3 423.5667 3029.633 .628 . .992 

m4.4 423.5333 3033.154 .702 . .992 

m4.5 423.5000 3034.603 .667 . .992 

p1.1 423.3000 3018.700 .882 . .992 

p1.2 423.3000 3019.459 .872 . .992 

p1.3 423.2000 3044.786 .713 . .992 

p1.4 423.1667 3046.420 .609 . .992 

p1.5 423.3667 3026.309 .736 . .992 

p2.1 423.3000 3028.562 .655 . .992 

p2.2 423.6333 3026.309 .696 . .992 

p2.3 423.2333 3026.047 .845 . .992 



๒๙๐ 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2.4 423.5333 3036.947 .650 . .992 

p2.5 423.6667 3038.023 .609 . .992 

p3.1 423.3333 3028.506 .754 . .992 

p3.2 423.2333 3036.806 .758 . .992 

p3.3 423.3667 3030.240 .737 . .992 

p3.4 423.4000 3019.834 .827 . .992 

p3.5 423.3333 3039.333 .660 . .992 

p4.1 423.6333 3030.930 .683 . .992 

p4.2 423.4667 3029.913 .776 . .992 

p4.3 423.5333 3030.602 .685 . .992 

p4.4 423.6000 3024.593 .799 . .992 

p4.5 423.7333 3022.547 .713 . .992 

p5.1 423.4667 3040.464 .625 . .992 

p5.2 423.5000 3034.741 .722 . .992 

p5.3 423.6000 3019.766 .757 . .992 

p5.4 423.5333 3029.982 .813 . .992 

p5.5 423.4667 3036.947 .742 . .992 

p6.1 423.5000 3019.017 .727 . .992 

p6.2 423.4000 3025.076 .818 . .992 

p6.3 423.3667 3027.826 .839 . .992 

p6.4 423.5667 3020.944 .773 . .992 

p6.5 423.5000 3033.569 .634 . .992 

s1.1 423.6667 2992.230 .826 . .992 

s1.2 423.6333 2998.447 .815 . .992 

s1.3 423.8667 3007.775 .810 . .992 

s1.4 423.6000 3012.524 .696 . .992 

s1.5 423.6333 2998.861 .843 . .992 

s2.1 423.8667 3000.189 .733 . .992 



๒๙๑ 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

s2.2 423.6000 3001.628 .837 . .992 

s2.4 423.6333 3017.826 .654 . .992 

s2.5 423.5667 3007.840 .732 . .992 

s3.1 423.5667 3013.289 .775 . .992 

s3.2 423.5667 3020.047 .668 . .992 

s3.3 423.4333 3015.220 .751 . .992 

s3.4 423.5000 3011.224 .775 . .992 

s3.5 423.5667 3013.013 .778 . .992 

s4.1 423.4667 3014.189 .814 . .992 

s4.2 423.5667 3011.013 .763 . .992 

s4.3 423.5000 3010.328 .785 . .992 

s4.4 423.6333 3004.999 .856 . .992 

s4.5 423.4667 3011.982 .840 . .992 

s5.1 423.5333 3000.947 .821 . .992 

s5.2 423.6333 3011.275 .751 . .992 

s5.3 423.7000 2994.562 .790 . .992 

s5.4 423.3000 3029.390 .801 . .992 

s5.5 423.8000 3021.062 .695 . .992 

s6.1 423.3333 3011.471 .918 . .992 

s6.2 423.3667 3024.585 .711 . .992 

s6.3 423.2667 3033.237 .741 . .992 

s6.4 423.3000 3024.907 .743 . .992 

s6.5 423.4000 3026.800 .737 . .992 

s7.1 423.3333 3028.782 .816 . .992 

s7.2 423.6667 3025.057 .687 . .992 

s7.3 423.4667 3006.395 .858 . .992 

s7.4 423.8000 3034.234 .616 . .992 

s7.5 423.3333 3025.057 .871 . .992 



๒๙๒ 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

de1.1 423.4667 3012.947 .715 . .992 

de1.3 423.6333 3014.171 .721 . .992 

de1.4 423.5333 3025.844 .699 . .992 

de1.5 423.3667 3020.792 .867 . .992 

de2.1 423.4000 3022.524 .792 . .992 

de2.2 423.3333 3028.782 .816 . .992 

de2.3 423.4667 3026.740 .709 . .992 

de2.4 423.5000 3020.810 .747 . .992 

de2.5 423.2000 3039.545 .716 . .992 

de3.1 423.3000 3018.700 .882 . .992 

de3.2 423.2333 3025.220 .857 . .992 

de3.3 423.3000 3018.700 .882 . .992 

de3.5 423.2667 3027.513 .760 . .992 

de3.4 423.2333 3042.116 .673 . .992 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.992 .992 100 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙๔ 
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๒๙๙ 
 

 

 

 

 



๓๐๐ 
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ภาคผนวก ช 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย  (แบบสอบถาม)



๓๐๔ 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ 
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครสวรรค์ 

AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLES  FOR   
THE  PROMOTION  OF  RECONCILIATION   

IN  LOCAL  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATIONS, 
  NAKHON  SAWAN  PROVINCE 

............................................................................ 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือ
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามฉบับนี้  มี  ๕  ตอน คือ 
ตอนที่  ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 ตอนที่  ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         จังหวัดนครสวรรค์  
 ตอนที่  ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   
 ตอนที่  ๔  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   
 ตอนที่  ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร 
                           ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
   นายสุบัณฑิต  จันทร์สว่าง 

นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๓๐๕ 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  
ประเภทของบุคลากร  ประสบการในการท างาน  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)  
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าข้อความสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑.  เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
  
 ๒.  อายุ 
    ๒๐ – ๒๕  ป ี   ๒๖ – ๓๐  ป ี    ๓๑ – ๓๕ ป ี
    ๓๖ – ๔๐  ป ี   ๔๑ – ๔๕  ป ี    ๔๖ - ๕๐ ปี   
    ๕๑ ปี  ขึ้นไป 

 
๓.  วุฒิการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ระดับปริญญาตรี  
  ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................... 
 
 ๔.  ประเภทของบุคลากร 
    นายก/รองนายก                      ที่ปรึกษานายก/เลขานายก 
    ประธานสภา/รองประธานสภา     สมาชิกสภา 
    เลขาสภา/เลขาสภาที่ไม่ใช่สมาชิก   ข้าราชการ                           
    พนักงานราชการ   พนักงานเทศบาลสามัญ            
    ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง                        
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................... 
 

๕.  ประสบการในการท างาน 
  ๑ - ๕  ป ี   ๖ - ๑๐  ป ี
  ๑๑ - ๑๕  ป ี   ๑๖ - ๒๐  ป ี
  ๒๑ ปี  ขึ้นไป     

 
 



๓๐๖ 

 

ตอนที่  ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าชี้แจง  : โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติการที่ตรงกับความเป็นจริงโดยมี 
              ระดับความคิดเห็น มีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก  

ข้อที่ 
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 
๒ 

 
๑ 

๑.  ด้านบุคลากร 
๑. บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน      
๒. บุคลากรมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน      
๓. บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน      
๔. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน      
๕. บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น      

๒.  ด้านงบประมาณ  
๖. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณ 

เป็นไปตามระเบียบ 
     

๗. หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้งบประมาณ 
ที่ชัดเจน 

     

๘. หน่วยงานมีงบประมาณที่ได้รับเพียงพอ  
ในการด าเนินงาน 

     

๙. หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณที่มีอยู่ 
อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า 

     

๑๐. หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบงบประมาณ 
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
 

     



๓๐๗ 

 

 
 
 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 
๒ 

 
๑ 

๓.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
๑๑. หน่วยงานของท่านมีระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่

ชัดเจน 
     

๑๒. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

     

๑๓. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์  เครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

     

๑๔. หน่วยงานของท่านมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
ในส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

     

๑๕. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

     

๔.  ด้านการบริหารการจัดการ 
๑๖. หน่วยงานของท่านมีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  

ที่ใช้ในการบริหารงานอย่างชัดเจน   
     

๑๗. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
ที่วางไว้ 

     

๑๘. หน่วยงานของท่านมีการมอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

     

๑๙. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกันในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

     

๒๐. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

     



๓๐๘ 

 

ตอนที่  ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 จังหวัดนครสวรรค์   
ค าชี้แจง  : โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติการที่ตรงกับความเป็นจริงโดยมี 
              ระดับความคิดเห็น มีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก  

ข้อที่ 
หลกัสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 

๒ 
 

๑ 

๑.  หลักเมตตากายกรรม  คือ การแสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน 
๑. ท่านมีความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
๒. ท่านมีความเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
     

๓. ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพ่ือนร่วมงาน      
๔. ท่านมีความรักต่อเพ่ือนร่วมงาน      
๕. บุคลากรมีการแสดงความเคารพนับถือต่อกัน 

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
     

๒.  หลักเมตตาวจีกรรม  คือ การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๖. บุคลากรมีการทักทายด้วยวาจาสุภาพต่อกัน      
๗. บุคลากรพูดแต่ค าจริงมีเหตุมีผลต่อเพ่ือนร่วมงาน      
๘. บุคลากรมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกัน      
๙. บุคลากรมีการพูดแนะน าสิ่งที่ดีต่อกันในการท างาน      

๑๐. บุคลากรพูดแต่ค าที่สมานสามัคคีต่อกัน      
๓.  หลกัเมตตามโนกรรม  คือ การตั้งจิตปรารถนาดีและคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 

๑๑. ท่านมีการตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันและกัน        
๑๒. ท่านมีความคิดท่ีจะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน      



๓๐๙ 

 

ข้อที่ 
หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค ์

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 

๒ 
 

๑ 

๑๓. ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน      
๑๔. ท่านมีความคิดเสียสละในการท างาน      
๑๕. ท่านรู้จักให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ      

๔. หลักสาธารณโภค ี คือ การแบ่งปันลาภผลและการประสานประโยชน์ที่ได้มาต่อกัน 
๑๖. บุคลากรมีการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่างทั่วถึง      
๑๗. บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน      
๑๘. บุคลากรมีการประสานงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม      
๑๙. บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตโดยไม่ใช้หน้าที่ใน

การแสวงหาผลประโยชน์ 
     

๒๐. บุคลากรค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยไม่มี
อคติ  ไม่ล าเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

     

๔. หลักสาธารณโภค ี คือ การแบ่งปันลาภผลและการประสานประโยชน์ที่ได้มาต่อกัน 
๑๖. บุคลากรมีการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาอย่างทั่วถึง      
๑๗. บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันในการท างาน      
๑๘. บุคลากรมีการประสานงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม      
๑๙. บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตโดยไม่ใช้หน้าที่ใน

การแสวงหาผลประโยชน์ 
     

๒๐. บุคลากรค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยไม่มี
อคติ  ไม่ล าเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

     

๕. หลักสลีสามัญญตา  คือ การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริตรักษาระเบียบและข้อบังคับที่วางไว้ 
๒๑. ท่านมีการประพฤติปฏิบัติวางตนเป็นที่น่านับถือ      
๒๒. บุคลากรมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
     

๒๓. บุคลากรให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพ 
ของเพ่ือนร่วมงาน 
 

     



๓๑๐ 

 

 
ตอนที่  ๔  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 จังหวัดนครสวรรค์   
ค าชี้แจง  : โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติการที่ตรงกับความเป็นจริงโดยมี 
               ระดับความคิดเห็น มีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก 
 
 
 
  
 

ข้อที่ หลักสาราณียธรรม  ๖  กับการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 

๒ 
 

๑ 

๒๔. บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อบังคับ 
ที่วางไว้ 

     

๒๕. บุคลากรมีการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม      
๖.  หลักทิฎฐิสามัญญตา  คือ  การมีความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 

๒๖. บุคลากรมีการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน      
๒๗. บุคลากรมีความเห็นชอบร่วมกันในการท างาน      
๒๘. บุคลากรมีความเห็นตรงกันในหลักการส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงาน 
     

๒๕. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

     

๓๐. บุคลากรมีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็น
ในการพัฒนางานของบุคลากร 

     



๓๑๑ 

 

ข้อที่ 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 
๒ 

 
๑ 

๑.  หลักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  คือ การประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ 
๑. หน่วยงานของท่านมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 

ในการท างานเป็นประจ า   
     

๒. หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาหารือกันในปัญหา 
ของการท างานเป็นประจ า 

     

๓. หน่วยงานของท่านมีการประชุมเพ่ือปรับคน 
ให้เหมาะสมกับงาน 

     

๔. หน่วยงานของท่านมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
ในการประสานงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

     

๕. หน่วยงานของท่านมีการประชุมปรึกษากันท าให้รู้จักซ่ึง
กันและกันมากข้ึน 

     

๒.  หลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม คือ ความพร้อมเพรียงกันในการเข้า 
     ประชุมและเม่ือถึงเวลาเลิกประชุม ก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

๖. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมเพรียงกันประชุม      
๗. หน่วยงานของท่านมีการประชุมตรงตามเวลา 

ที่ก าหนดไว้ 
     

๘. หน่วยงานของท่านในขณะมีการประชุม  ไม่มีการลุกออก
จากที่ประชุม 

     

๙. ท่านมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการเข้าร่วมประชุม      
๑๐. หน่วยงานของท่านเวลาเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก

ประชุม 
     

๓.  หลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  คือ ไม่เพ่ิมเติมระเบียบ 
     ที่บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 

๑๑. หน่วยงานของท่านไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ      
๑๒. หน่วยงานของท่านมีการถือปฏิบัติตามระเบียบ 

ที่บัญญัติไว้แล้ว 
     



๓๑๒ 

 

ข้อที่ 
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 

๒ 
 

๑ 

๑๓. หน่วยงานของท่านไม่ยกเลิกระเบียบที่บัญญัติไว้แล้ว 
โดยพละการ 

     

๑๔. หน่วยงานของท่านไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว      
๑๕. หน่วยงานของท่านมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขระเบียบ

ที่ไม่ขัดต่อหลักการเดิม 
     

๔.  หลักสักการะ  เคารพนับถือ  บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  คือ  เคารพให้เกียรติและเชื่อฟังถ้อยค าผู้อาวุโส 
๑๖. บุคลากรมีความเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส      
๑๗. บุคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส      
๑๘. บุคลากรมีการท างานรวมกันต้องเชื่อฟังผู้มีความรู้ 

และประสบการณ์ 
     

๑๙. ผู้อาวุโสให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าใน
การท างาน 

     

๒๐. ท่านมีการให้ความส าคัญกับถ้อยค าของผู้อาวุโส 
เป็นสิ่งที่ควรรับฟัง 

     

๕.  หลักคุ้มครอง  ป้องกันบุคลากร  คือ  การให้เกียรติบุคลากร คุ้มครอง ป้องกันบุคลากร 
๒๑. หน่วยงานของท่านมีการให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ภายใต้

บังคับบัญชา 
     

๒๒. หน่วยงานของท่านมีการคุ้มครองบุคลากรที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชา 

     

๒๓. หน่วยงานของท่านมีการให้สวัสดิภาพแก่บุคลากร 
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 

     

๒๔. หน่วยงานของท่านมีการให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

     

 
 
 
 



๓๑๓ 

 

ข้อที่ 

 

หลักอปริหานิยธรรม  ๗  กับการบริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 

๒ 
 

๑ 

๒๕. หน่วยงานของท่านมีการสอดส่องดูแลบุคลากร 
ได้อย่างทั่วถึง 

     

๖.  หลักคารพบูชาสักการะ  นับถือปูชานียสถานส าคัญ  คือ  การสักการะเคารพบูชาเจดีย์         
     ปูชนียสถาน  อนุสาวรีย์  และเข้าร่วมพิธีกรรมตามประเพณี 

๒๖. ท่านมีการให้ความใส่ใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
ในท้องถิ่น 

     

๒๗. ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ  ที่จัดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกเขตพ้ืนที่ 

     

๒๘. ท่านมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีที่เคย 
ท าร่วมกัน 

     

๒๙. ท่านมีการสักการะเคารพบูชาเจดีย์  ปูชนียสถาน  
อนุสาวรีย์ประจ าชาติที่มีตามประเพณี 

     

๓๐. หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 

     

๗)  หลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร  คือ  การจัดอารักขา  บ ารุง  
      คุ้มครองบุคลากร 

๓๑. หน่วยงานของท่านมีการจัดการป้องกันให้กับบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

     

๓๒. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมยิ่งข้ึน 

     

๓๓. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี
ในการท างาน 

     

๓๔. หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร 
ในการท างาน 

     

๓๕. หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดี 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

     

 



๓๑๔ 

 

ตอนที่  ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าชี้แจง  : โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติการที่ตรงกับความเป็นจริงโดยมี 
              ระดับความคิดเห็น มีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก  

ข้อที่ 

 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 

๒ 
 

๑ 

๑.  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ 
๑. ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารงานของ

องค์กร 
     

๒. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน 

     

๓. ท่านมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความ
สมานฉันท์ให้เกิดข้ึน 

     

๔. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัด
กลุ่มไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยพัฒนาชุมชน 

     

๕. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักศีลธรรม 

     

๒.  ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายท่ีเท่าเทียมกัน 
๖. หน่วยงานของท่านมีระเบียบ อ านาจหน้าที่ 

ในการประสานงานที่ชัดเจน 
     

๗. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย  แผนงานและโครงการ  
เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
 

     



๓๑๕ 

 

ข้อที่ 

 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ 
 

๒ 
 

๑ 

๘. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานภายในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย  
เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

     

๙. หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการด าเนิน 
งานตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการและ 
แผนงานที่ก าหนด 

     

๑๐. หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดทราบ 

     

๓.  ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๑๑. หน่วยงานของท่านมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ 
     

๑๒. หน่วยงานของท่านมีการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร
เผยแพร่  เพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ 

     

๑๓. หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
สมานฉันท์ 

     

๑๔. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์โครงการ   
โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

     

๑๕. หน่วยงานของท่านมีโครงการรณรงค์ เพ่ือการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ 

     

 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 

 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

การวิจัยเร่ืองการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ 
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครสวรรค์ 

 

รายช่ือ หน่วยงาน 
๑)  พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์   

วัดวรนาถบรรพต  พระอารามหลวง 
๒)  พระราชพุฒิเมธี เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์   

วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  ต าบลปากน  าโพ 
๓)  พระนิโรธรักขิต เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง   

วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ   
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

๔)  นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ    ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
๕)  นายธีระเดช  บางสมบูญ ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖)  นายวีระ  บ ารุงศรี นายกเทศมนตรีต าบลพยุหะ 
๗)  นายอรรถกร  รุ่งเจิดฟ้า นายกเทศมนตรีต าบลโกรกพระ 
๘)  นายจ าลอง  พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก 
๙)  นางสาวช่อทิพ  สาคิรินทร์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน

ปกครอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
๑๐)  นายบุญช่วย  เมธประสพสันต์    หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑๑)  นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ    นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๑๒)  ดร.สนั่น  กัลป์ปา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคัมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑๓)  นายศรชัย  อธิปฏิเวชช นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง 
๑๔)  นางไพลิน  โตอิ ม นายกเทศมนตรีต าบลท่าน  าอ้อยม่วงหัก 
๑๕)  นายวรพจน์  ทับพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
๑๖)  นายประยุทธ์  สุขส าราญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ 
๑๗)  นายจ าลอง  พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก 
๑๘)  นางนิชนันท์  ฤทธิคง  ผู้อ านวยการส านักการศกกษา   

เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  (แบบสัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 

 
 

 

 

 



๓๒๐ 
 

 



๓๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๒๔ 
 

 

 

 



๓๒๕ 
 

 

 

 



๓๒๖ 
 

 

 

 

 



๓๒๗ 
 

 

 

 

 



๓๒๘ 
 

 

 



๓๒๙ 
 

 

 

 

 



๓๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๓๑ 
 

 

 

 

 

 



๓๓๒ 
 

พระราชพุฒิเมธี รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  ต าบลปากน  าโพ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

พระนิโรธรักขิต เจ้าคณะอ าเภอชุมตาบง 
วัดท่าพระเจริญพรต  ต าบลบ้านมะเกลือ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 



๓๓๓ 
 

 

 
 
 

 
 



๓๓๔ 
 

 
 
 

 
 
 



๓๓๕ 
 

 
 
 

 
 



๓๓๖ 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก  ญ 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย  (แบบสัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 

 

 
แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ 
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครสวรรค์ 

AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLES  FOR  THE  PROMOTION  OF  
RECONCILIATION  IN  LOCAL  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATIONS, 

NAKHON  SAWAN  PROVINCE 
....................................................................... 

 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................ต าแหน่ง.............................................................  
ผู้สัมภาษณ์  :  ผู้วิจัย................................... .......................บันทึกข้อมูล  :  ผู้วิจัย (จดบันทึก,บันทึกเสียง) 
สถานที่สัมภาษณ์...............................................................วัน/เดือน/ปี.........................เวลา....................... 
 

ค าชี้แจง  :  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ประกอบด้วย 
 ๑.  แบบสัมภาษณ์นี้สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผู้วิจัย
ใคร่ขอความรู้และข้อมูลจากท่าน  เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   โดยการน าหลัก
พุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประเทศชาติต่อไป 

๒.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  ๕  ส่วน 
ส่วนที่  ๑  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
ส่วนที่  ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              จังหวัดนครสวรรค์ 
ส่วนที่  ๓  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับหลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหารองค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์   
ส่วนที่  ๔  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับการบริหารองค์กร 
             ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์   



๓๓๙ 

 

ส่วนที่  ๕  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร 
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๓.  ขอความกรุณาให้ตอบค าถามทุกข้อและค าตอบทุกค าตอบ  ข้อมูลทุกข้อมูล 
    ในแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยถือเป็นความลับ 
 ๔.  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่อนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลเป็นอย่างสูง 
 

ส่วนที่  ๑  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑)  ท่านมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน อย่างไรบ้าง ?  ที่จะส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?   
 ................................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 
  

 ๒)  ท่านมีการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน อย่างไรบ้าง  ?  ที่จะส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?   
 ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

 ๓)  ท่านมีการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างไรบ้าง  ?     
ที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?   

........................................................................................................... ........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................  
 

ส่วนที่   ๒  แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
จังหวัดนครสวรรค์  
 ๑)  ท่านมีการบริหารบุคลากรอย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 

................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................................................................................................... ................. 

 
 
 
 



๓๔๐ 

 

 ๒)  ท่านมีการบริหารงบประมาณอย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 
 ............................................................................................................................. ......................

........................................................................................................................................................ ..............

..................................................................................................................... ................................................. 
 

 ๓)  ท่านมีการบริหารวัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 
............................................................................................................................. ......................

..................................................................................................................................................... .................

.................................................................................................................. .................................................... 
 

 ๔)  ท่านมกีารบริหารการจัดการอย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 
............................................................................................................................. ......................

........................................................................................................................................................ ..............

..................................................................................................................... ................................................. 
 

 ส่วนที่  ๓  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖  กับการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

๑)  ท่านใช้หลักเมตตากายธรรม (การแสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน)  ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ?  อย่างไรบ้าง ? 

...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

๒)  ท่านใช้หลักเมตตาวจีกรรม (การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์)  ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?  อย่างไรบ้าง ? 
 .......................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................. .....................................................................................................  

 

๓) ท่านใช้หลักเมตตามโนกรรม  (การตั้งจิตปรารถนาดีและคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน)       
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?  อย่างไรบ้าง ?   

................................................................................................................ ...................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................  

 
 



๓๔๑ 

 

๔)  ท่านใช้หลักสาธารณโภคี  (การแบ่งปันลาภผลและการประสานประโยชน์ที่ได้มาต่อกัน)  
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?  อย่างไรบ้าง ?   
 ........................................................................................................................ ...........................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................... .......................................................................................................  

 

๕)  ท่านใช้หลักสีลสามัญญตา  (การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริตรักษาระเบียบและข้อบังคับ       
ที่วางไว้)  อย่างไรบ้าง ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 

...................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................  

๖)  ท่านใช้หลักทิฎฐิสามัญญตา  (ความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน)  ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?  อย่างไรบ้าง ?   

............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................ ..............................................................................................  
 

 ส่วนที่  ๔  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗  กับการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์  

๑)  ท่านน าหลักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  (การประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ)  ไป
ใช้อย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 

............................................................................................................................. ......................
................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. ......................................................... 
 

๒)  ท่านน าหลักพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม (ความพร้อมเพรียงกัน    
ในการเข้าประชุมและเมื่อถึงเวลาเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม)  ไปใช้อย่างไรบ้าง  ?  ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 
 ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 



๓๔๒ 

 

 ๓)  ท่านน าหลักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  (ไม่เพ่ิมเติม
ระเบียบที่บัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว)  ไปใช้อย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ? 
 ๔)  ท่านน าหลักสักการะ  เคารพนับถือ  บูชาผู้ที่เป็นใหญ่   (เคารพให้เกียรติและเชื่อฟัง
ถ้อยค าผู้อาวุโส)  ไปใช้อย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 

............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ................................................................... 
 

 ๕) ท่านน าหลักคุ้มครอง ป้องกันบุคลากร ( การให้เกียรติบุคลากร คุ้มครอง ป้องกันบุคลากร)     
ไปใช้อย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 

...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 
 

 ๖)  ท่านน าหลักเคารพบูชาสักการะ  นับถือปูชนียสถานส าคัญ  (การสักการะเคารพบูชาเจดีย์  
ปูชนียสถาน  อนุสาวรีย์  และเข้าร่วมพิธีกรรมตามประเพณี)  ไปใช้อย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ? 

............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................... .................................................................................................  
 

 ๗)  ท่านน าหลักให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคลากร  (การจัดอารักขา  
บ ารุงคุ้มครองบุคลากรที่ด)ี  ไปใช้อย่างไรบ้าง  ?  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 

............................................................................................................................. ......................
.................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 
 
 
 
 



๓๔๓ 

 

 ส่วนที่  ๕  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑.  ท่านมีแนวทางการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
จังหวัดนครสวรรค์  อย่างไรบ้าง  ? 

...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ................................ 
 
 

                                ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์เป็นอย่างสูง 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  

(Focus  Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔๕ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ 

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครสวรรค์ 
โดย  นายสุบัณฑิต  จันทร์สว่าง  รหัส  ๕๗๐๑๕๐๔๐๖๐ 

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  หอ้ง ๕๐๗  ชั้น ๕ โซนบ ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) 

 

รายช่ือ ต าแหน่งทางวิชาการ 
๑)  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๒)  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์ กิตฺติปญฺโญ,           
     ผศ.ดร. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๓)  พระครูวินัยธรอเนก  เตชวโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๔)  พระครูวินัยธรเอก  ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๕)  ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๖)  ผศ.ดร.ธิติวุฒ ิ หมั่นมี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๗)  ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นในมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๘)  อาจารย์  ดร.ยุทธนา  ประณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๙)  อาจารย์  ดร.สุริยา  รักษาเมือง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๐)  อาจารย์  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๖ 
 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 
 

 

 

 
 



๓๔๗ 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
หนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ  

(Focus  Group Discussions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔๙ 
 

 

 

 

 



๓๕๐ 
 

 

 

 

 



๓๕๑ 
 

 

 

 

 



๓๕๒ 
 

 

 

 

 



๓๕๓ 
 

 

 



๓๕๔ 
 

 

 

 



๓๕๕ 
 

 

 

 

 



๓๕๖ 
 

 

 

 

 



๓๕๗ 
 

 

 



๓๕๘ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก  ฐ 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย (แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ)



๓๖๐ 

 

 
แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสรมิความสมานฉันท์ 
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ 

AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLES  FOR   
THE  PROMOTION  OF  RECONCILIATION   

IN  LOCAL  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATIONS, 
  NAKHON  SAWAN  PROVINCE 

 
....................................................................... 

ค าชี้แจง  :  แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ  มี  ๒  ตอน  ประกอบด้วย 
 

ตอนที ่ ๑  ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ผู้สัมภาษณ์  :  ผู้วิจัย...............................................................บันทึกข้อมูล : ผู้วิจัย (จดบันทึก,บันทึกเสียง) 
สถานที่สัมภาษณ์................................................................วนั/เดือน/ปี.........................เวลา....................... 
 
ตอนที่  ๒  แบบสัมภาษณ์ 
 

๑)  การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไรบ้าง 
๒)  ปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง 
๓)  หลักสาราณียธรรม ๖  ที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง 
๔)  หลักอปริหานิยธรรม ๗  ที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง 
๕)  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรเป็นอย่างไรบ้าง 



๓๖๑ 

 

ประวัติผู้วิจยั 
 

ชื่อ – นามสกุล : นายสุบัณฑิต  จันทร์สว่าง 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๒๗ 
สถานที่เกิด   : บ้านเลขท่ี ๓๐๕ หมู่ ๑๓  ต าบลบ้านผือ  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
การศึกษา   : นธ.เอก, เปรียญธรรม  ๓  ประโยค, ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) 

   พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)  
   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)   
    คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน้าที่การงาน : อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ผลงานทางวิชาการ   : บทความวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือการเสริมสร้างสมานฉันท์ 
    ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    บทความวิชาการเรื่อง กลไกการพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นตามหลักไตรสิกขา 
    บทความวิชาการเรื่อง การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค ๔.๐ 
    บทความวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ท างานปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๓๙๘  หมู่  ๙  ถนนสวรรค์วิถี  ต าบลนครสวรรค์ตก  อ าเภอเมือง   
    จังหวัดนครสวรรค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
โทรศัพท์   : E-mail :  P_subandit@hotmail.com 
   Tel :  ๐๘๙๕๖๕๕๖๓๕ 
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