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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพุทธวิธีเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในการบริห ารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่อยู่
ใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนและมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารสาธารณะและดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของ
ประชาชนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากประสบปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารงาน ดังนั้นจึงควรนาพุทธวิธีมาปรับใช้ใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ (1) การพัฒนาตน โดยการปรับเปลี่ยน
ตนเองของบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคคลที่ สามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมีค วามสุข ตามหลักภาวนา
4 (2) การพัฒนาคน โดยการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ง าน
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีความสามัคคี ตามหลักสาราณียธรรม 6 และ (3) การพัฒนางาน
โดยการปรับเปลี่ย นความรู้สึ กและพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม กาลั ง
ความสามารถและมุ่งเป้าหมายเดียวกั น อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ประชาชน ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติต่อไป
คำสำคัญ: การบริหารงาน; พุทธวิธี; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract
This article aimed to study Buddhist method for administration success of
Local Administrative Organizations. Because Local Administrative Organization is
an agency that is close to the people and is responsible for providing public
services and taking care of people's health in the area. How ever Local
Administrative Organizations are unable to fully meet the needs of local people.
This was due to the problem of human resources, budget, materials and
management. Therefore, Buddhist methods should be applied to the
administration of Local Administrative Organizations as follows: (1 ) Personnel
development by personal change of personnel to be a person who is happy in
the organization according to the principle of the Bhavana ( 2 ) Human
development by modifying the behavior of personnel to be able to work together
happily and have unity according to the principles of the Saraniyadhamma 6 and
(3 ) Work development by modifying the feelings and behaviors of personnel in
order to operate at full capacity and aiming for the same goal according to the
principle of Four Iddhippada. Which will result in the local Administrative
Organization to operate with efficiency and effectiveness for the best interest of
the people, communities, society and the country in the future.
Keywords: administration; Buddhist Methodology; Local Government Organization

บทนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งด้านการเงิน
ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ และบริหารงานเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน (โกวิทย์ พวงงาม, 2544) มีอิสระในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
(ไททัศน์ มาลา, 2554) ในทางทฤษฎี เชื่ อว่า องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีแนวโน้มว่ า จะมี
ศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทราบถึงปัญหา
ความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2541)
ที่ผ่านมาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหาในการบริหารงาน เช่น ของ
โครงสร้างอานาจหน้าที่ที่ยังซับซ้อนกับราชการอื่น งบประมาณและทรัพยากรที่ยังไม่เพียงพอ
การทุจริตคอรัปชั่น ความไม่โปร่งใส และปัญหาอื่น ๆ (ยุติธรรม ปัทมะ, 2558) ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง
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การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กรหลากหลายประการ ดังนั้น จึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่า “จะทา
อย่างไร จึงจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารงานภายใต้ปัญหาและอุปสรรค
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. กำรบริหำรงำน
ควำมหมำยของกำรบริหำร
The Grolier International Dictionary (1992) ได้อธิบายว่า การบริหารเป็ น ศิล ปะ
หรือการนานโยบายของรัฐบาล ธุรกิจ หรืองานราชการของรัฐไปปฏิบัติ
Freemen (1992) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ กระบวนการวางแผน การจัด
องค์การ ภาวะผู้นา รวมถึงการควบคุมการทางานของสมาชิกขององค์กรและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับ Bovee & Others (1993) ที่
กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย โดยประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นา และการควบคุมองค์การในด้านบุคลากร กายภาพ
งบประมาณ และแหล่งข้อมูล
นอกจากนี้ ยั งหมายความรวมไปถึ งการจัด การที่ ทาให้ เ กิด ความส าเร็จและเป็ น การ
บริหาร การระดมให้บุคคลดาเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย (Fesler & Kettl, 1991) สอดคล้องกับ
บุ ญ ทั น ดอกไธสง (2537) ที่ ก ล่ า วว่ า การบริ ห าร คื อ การจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ
สรุปได้ว่า การบริหารงาน เป็น ศิลปะของการทางานโดยการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ให้สาเร็จโดยอาศัยบุคลากร ภายใต้การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นา และทรัพยากรที่มีอยู่
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบกำรบริหำรงำน
การบริหารงานเป็นกระบวนการจัดองค์กรและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งนักวิชาการได้สรุปองค์ประกอบของการบริหารงานไว้ ดังนี้
ขวัญชนก ใจเสงี่ย ม (2558) กล่ าวว่า เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการบริหารงานของ
องค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ หรือเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบ
สาคัญในการบริหารงาน ดังนี้
1) คน (Man) : “คน” จั ด เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด และเป็ น ทรั พ ยากรหลั ก ของ
องค์การ ที่จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเงินทุน รวมทั้ง
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ดังนั้นความเจริญ ก้าวหน้าขององค์การ
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จะต้องอาศัยการบุคลากรทุกคนในองค์การให้สามารถร่วมแรงร่วมใจประสานกันได้เป็นอย่างดี
เพื่อให้งานต่าง ๆ สอดคล้องสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
2) เงิน (Money) : “เงิน” เป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารองค์การต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้อง
มีการบริ ห ารการเงิน กล่ าวคือ เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริห ารการเงิน คือ การ
แสวงหากาไรสูงสุด ภายใต้ความมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ความพยายามน้อยที่สุด แต่ได้รับ
ผลตอบแทนมากที่สุด
3) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) : “วัสดุอุปกรณ์” จัดเป็นสิ่งอานวยความสะดวกในการ
บริหาร ซึ่งหมายรวมไปถึงเทคโนโลยีทางการบริหาร หรืออาคารที่ทางาน อุปกรณ์เครื่องใช้ใน
สานักงาน รถยนต์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกลที่จาเป็น ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ
4) การจัดการ (Management) : “การจัดการ” จัดเป็นทักษะและความสามารถของ
ผู้บริหารในการที่จะดูแลและประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่
กาหนดไว้
นอกจากนี้ Dubrin and Ireland (1993) กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรในการบริหารงานของ
องค์ ก าร ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทรั พ ยากรทางการเงิ น ทรั พ ยากรที่ เ ป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของ และ
ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วน Herbert A. Simon (1972) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารเป็นเครื่องมือ
สาหรับช่วยสนับสนุนให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 7 ประการ
ได้แก่ บุคลากร (Man) เงิน (Money) การบริหารทั่วไป (Management) การบริการประชาชน
(Market) คุณธรรม (Moral) ข้อมูลข่าวสาร (Massage) และการวัดผล (Measurement)
สรุ ป ได้ว่า “การบริ ห ารงาน” คือ “ศาสตร์ ” และ “ศิล ป์ ” เพื่อดาเนินงานให้องค์กร
ประสบผลสาเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีองค์ประกอบการบริหารงาน ได้แก่ คน (Man)
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management)
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานภาครัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้ง
ขึ้นตามหลักการกระจายอานาจ (Decentralization) โดยรัฐส่วนกลางมอบอานาจการปกครอง
บางส่ ว นให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แบ่ ง เป็ น 2 รู ป แบบ คื อ 1) รู ป แบบทั่ ว ไป มี 3
ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) และ 2) รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา โดยให้องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นของตน มีงบประมาณ บุคลากร และอานาจอิสระ
ในการบริ ห ารจั ด การทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การวางระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ การจัดทาบริการ และการจัดสวัสดิการสังคม ภายใต้การกากับดูแลของรัฐบาล
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2559)
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สรุปได้ว่า องค์การปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรัฐจัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจาย
อานาจ มีฐ านะเป็ น นิ ติบุ คคล และมีอานาจและอิส ระในการบริหารงานตามอานาจหน้าที่ที่
กฎหมายกาหนดในขอบเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
3. ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาสาคัญที่ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการพัฒนาของประเทศในภาพรวม อาทิเช่น
ปัญหาการขาดความอิสระในการบริหารจัดการตนเอง เนื่องจากทรัพยากรส่วนใหญ่ยังถูกคงไว้ที่
ส่วนกลาง ความไม่ชัดเจนในเรื่ องอานาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่ ว น
ท้องถิ่น ที่ยังคงทับซ้อนกันอยู่ และการถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากราชการส่วนกลาง
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการบริหารงาน กระบวนการเข้าสู่
อานาจของผู้บริหาร ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาการบริหารงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ยุติธรรม ปัทมะ, 2558) ได้แก่
1) ด้านนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น เช่น ปัญหาการกาหนดนโยบาย และแผน
การนานโยบายและแผนไปปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติ เป็นต้น
2) ด้านทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งใน
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ
3) ด้านการคลังของท้องถิ่น เช่น ปัญหาด้านรายได้และงบประมาณของท้องถิ่น รวมถึง
ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ตามที่กฎหมายกาหนดและตามภารกิจถ่ายโอน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมอบหมาย ดังนั้น ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มีดังนี้
1) ด้านทรัพยากรบุคคล : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบุคลากรไม่สมดุลกับภาระงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ
2) ด้านงบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงในพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่
3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ในการให้บริการประชาชน กรณี เกิดสาธารณภัย เช่น รถบรรทุกน้า รถดับเพลิง รถกู้ชีพ
4) ด้านการบริหารงาน: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้บริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
อาจทาให้ขาดทักษะในการบริหารงาน และการบริหารงานไม่มีความต่อเนื่อง
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สรุปได้ว่า ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารงาน ซึ่งส่งผลทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

พุทธวิธีในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการทางพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
และมีพุทธศาสนิ กชนยึ ดถื อปฏิบั ติ ในการดาเนินชีวิตมาจนถึง ปัจจุบัน โดยมี “พุทธวิธี ” ซึ่ง
หมายถึง หลักการหรือแนวคาสอนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักปฏิบัติไว้ เช่น
ด้านการปฏิบัติตน ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านการประกอบอาชีพการงาน ด้านการอยู่ร่วมใน
สังคม เป็นต้น (พัชราวลัย สังข์ศรี, 2561)
หากพิจารณา “การบริหารงาน” จะพบว่า แก่นแท้ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
บริหารงาน คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้ที่จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการบริหาร
จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น ประเด็นที่จะต้องขบคิด คือ “จะทาอย่างไร จึงจะทาให้คน เป็นคนดี
และมีคุณภาพ” เพื่อที่จะสามารถร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล
ในทัศนะของผู้เขียนมีความเห็นว่า ความสาเร็จในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1) การพัฒนาตน หมายถึง การปรับเปลี่ ยนตนเองของบุคลากรองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข
2) การพัฒนาคน หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีความสามัคคี
3) การพัฒ นางาน หมายถึง การปรับเปลี่ ยนความรู้สึ กและพฤติกรรมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ และมุ่งเป้าหมาย
เดียวกัน
ดังนั้น พุทธวิธีเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะทาให้บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการ
พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ได้แก่
1. พุทธวิธีเพื่อกำรพัฒนำตน
พุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “อตฺตาน ทมยนตฺติ สุพฺพตา” แปลได้ว่า ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน
ในทางพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ใช้เป็นพุทธวิถีในการพัฒนาตนเอง คือ ภาวนา 4
ภาวนา 4 หมายถึง การเจริญ การทาให้เป็น ให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา (พระ
ธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559) ประกอบด้วย
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1) กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก ทางอินทรีย์ทั้ง 5 ด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็น
คุณ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ และการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
2) สีลภาวนา (moral development) หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ
การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบี ยบวินัย ไม่เบีย ดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสี ยหาย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี และเกื้อกูลแก่กัน
3) จิตภาวนา (cultivation of the heart; emotional development) หมายถึง การ
เจริญจิต การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม เช่น มี
เมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ สดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น
4) ปัญญาภาวนา (cultivation of wisdom; intellectual development) หมายถึง
การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา
“การพัฒนาตน” ตามหลักภาวนา 4 เป็นหลักธรรมที่จะทาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถ
อยู่ ในสั งคมได้ อย่ างมี ความสุ ข ได้แก่ (1) ด้านร่างกาย เพื่อให้ รู้เท่ า อิน ทรี ย์ ทั้ง 5 ว่าสิ่ ง ใดมี
ประโยชน์หรือสิ่งใดไม่มีประโยชน์ (2) ด้านความประพฤติ เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่
เบียดเบียดซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (3) ด้านจิตใจ เพื่อทาให้จิตมีความเข้มแข็ง
มั่นคง มีความเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร และ (4) ด้านสติปัญญา เพื่อฝึกฝนปัญญา ให้เป็ผู้มี
ความรู้ เข้าใจสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พุทธวิธีเพื่อการพัฒนาตนของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข ประกอบ
ไปด้วย (1) ด้านร่างกาย หมายถึง เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (2) ด้านความประพฤติ
หมายถึง เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (3) ด้านจิตใจ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความ
มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และ (4) ด้านสติปัญญา หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ
2. พุทธวิธีเพื่อกำรพัฒนำคน
พุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ” แปลได้ว่า ในหมู่มนุษย์ คนที่ฝึกตนแล้ว
เป็นผู้ประเสริฐสุด ในทางพุทธศาสนาหลักธรรมที่ใช้เป็นพุทธวิถี ในการพัฒนาคน คือ สาราณีย
ธรรม 6
สารณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความใหระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุใหระลึกถึง
กัน ธรรมที่ทาใหเกิดความสามัคคี หลักการอยู่ร่วมกัน (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559)
ประกอบด้วย
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1) เมตตากายกรรม หมายถึง ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับ
ถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2) เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนาตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3) เมตตามโนกรรม หมายถึง ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
ต่อกัน
4) สาธารณโภคิตา หมายถึง ได้สิ่งของใดก็มาแบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบ
ธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่ห่วงไว้ผู้เดียว นามาแบ่งเฉลี่ยเจือ จาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย
บริโภคทั่วกัน
5) สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทาตนให้เป็นที่หน้า
รังเกียจของหมู่คณะ
6) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิ ฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสาคัญอันนาไปสู่ความหลุดพ้น
สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา
“การพัฒนาคน” ตามหลักสารณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมที่จะทาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ได้แก่ (1) การแสดงออกทางกายที่เหมาะสม (2) การแสดงออกทาง
วาจาที่เหมาะสม (3) การมีจิตใจที่ดีงาม (4) การแบ่งปัน (5) การมีความประพฤติที่ดีงาม และ
(6) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
จากที่กล่ าวมาแล้ ว ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พุทธวิธีเพื่อการพัฒ นาคนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีความสามัคคี
ประกอบไปด้วย (1) การแสดงออกทางกายที่เหมาะสม หมายถึง การช่วยเหลืองานของผู้อื่ น
สุภาพเรียบร้อย เคารพผู้อาวุโส (2) การแสดงออกทางวาจาที่เหมาะสม หมายถึง พูดจาสุภาพ
เรียบร้อย ช่วยเหลือแนะนาการทางานแก่ผู้ร่วมงาน (3) การมีจิตใจที่ดีงาม หมายถึง ปรารถนาดี
กับผู้ร่วมงาน มองโลกในแง่ดี คิดและทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น (4) การแบ่งปัน หมายถึง
ความมีน้าใจกับผู้ร่วมงาน (5) การมีความประพฤติที่ดีงาม หมายถึง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
กฎเกณฑ์ มีวินัย และ (6) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หมายถึง การยอมรับในความคิดผู้อื่น
หรือส่วนรวม
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3. พุทธวิธีเพื่อกำรพัฒนำงำน
พุ ท ธภาษิ ต แสดงไว้ ว่ า “สกมฺ มุ น า โหติ ผลู ป ปตฺ ติ ” แปลได้ ว่ า การงานจะประสบ
ผลสาเร็จ เพราะลงมือทา” ในทางพุทธศาสนาหลักธรรมที่ใช้เป็นพุทธวิถี ในการพัฒนางาน คือ
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4 หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความสาเร็จ หรือคุณธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จ
แห่งผลที่มุ่งหมาย (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559) มี 4 ประการ ประกอบด้วย
1) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะทา ใฝ่ใจรักจะทาสิ่งนั้นอยู่เสมอ
และปรารถนาจะทาให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
2) วิริยะ หมายถึง ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง
อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย
3) จิตตะ หมายถึง ความคิ ดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทาและทาสิ่งนั้นด้วยความคิด
เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทา
4) วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ ทานั้น มีการวางแผน วัดผล หรือคิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง
“การพัฒนางาน” ตามหลักอิทธิบาท 4 จะทาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ สามารถทางานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) ความพอใจหรือความเต็มใจที่จะทางาน (2) ความขยันหมั่นเพียรที่
จะทางาน (3) ความเอาใจใส่มุ่งมั่นที่จะทางาน และ (4) การตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนางานที่ทา
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พุทธวิธีเพื่อการพัฒนางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ และมุ่งเป้าหมาย
เดียวกัน ประกอบไปด้วย (1) ความพอใจหรือความเต็มใจที่จะทางาน หมายถึง มีใจรักในงานที่
ทา (2) ความขยันหมั่นเพียรที่จะทางาน หมายถึง มีความเพียรพยายาม วิริยะ อุสาหะในการ
ทางาน (3) ความเอาใจใส่มุ่งมั่นที่จะทางาน หมายถึง ติดตามตรวจสอบการทางานด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และ (4) การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานที่ทา หมายถึง การแก้ไข
ข้อผิดพลาด การปรับปรุงการทางาน และการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

สรุป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า
ปั ญ หาการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล ด้ า น
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารงาน แต่อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงาน จะพบว่า
“คน” เป็นผู้ที่จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ๆ
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ดังนั้น พุทธวิธีเพื่อนาไปสู่ ความส าเร็จ ในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จึง
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาตน เพื่อให้เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข ตาม
หลักภาวนา 4 (2) การพัฒนาคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมี
ความสมัครสมานสามัคคี ตามหลักสาราณียธรรม 6 และ (3) การพัฒนางาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ และมุ่งเป้าหมายเดียวกั น ตามหลักอิทธิบาท 4 ทั้งนี้
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติต่อไป

เอกสำรอ้ำงอิง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2559). รายงานผลการศึกษา เรื่อง การกล่าวหา การชี้มูล
ความผิด ข้อทักท้วงและพฤติกรรมการกระทาความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น.
โกวิทย์ พวงงาม. (2544). การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต (พิมพ์ครั้งที่
3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
ขวัญชนก ใจเสงี่ยม. (2558). การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี (การค้นคว้า
อิสระปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไททัศน์ มาลา. การปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน. วารสารวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์,
1(2), 29–24.
บุญทัน ดอกไธสง. (2537). การจัดองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่
39). กรุงเทพฯ: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต).
พัชราวลัย สังข์ศรี. (2561). พุทธวิธีกับการบริหารการศึกษา. วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University, 11(1), 1260–1270.
ยุติธรรม ปัทมะ. (2558). การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น (The Local Administrative
Reform). กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2541). การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนส
โตร์.
Bovee, C. L., et. al. (1993). Management. New York: Mc Graw – Hill.
Dubrin, A. J., & Ireland, R. D. (1993). Management and organization (2nd. ed.).
Ohio: South Westem Publishing Company.

338

ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 Vol. 10 No. 4 October - December 2021

Fesler, J, W. & Kettl, D. F. (1991). The Politics of the administrative process. New
Jersey: Chatham House.
Freeman, R. E. (1992). Management (5th ed.). New Jersey: Practice - Hall.
Herbert, A. S. (1947). Administrative Behavior. New York: Macmillan.
The Grolier International Dictionary. (1992). Danbury. CT: Grilier.

