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การพัฒนาชุมชนนัน% ถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างมากในปั จจุบนั เพราะชุมชนเป็ นจุดชีว% ดั ประชาชนในประเทศมี
ความเป็ นอยู่อย่างไร ความเป็ นอยู่ของประชาชนนัน% มีความเจริญก้าวหน้าเพียงใด เพราะชุมชนถือว่าเป็ นรากฐานของการ
พัฒ นาประเทศ ดังนัน% หลักพุทธธรรมที=ใช้ในการวางกรอบบริหารบ้านเมือง องค์กรใดมีหลักธรรมในการบริหารด้วย
หลักธรรมโดยผูบ้ ริหารมีความปรารถนาให้ผูอ้ =นื มีความสุข ความสุขเกิดขึน% ได้ทงั % ทางกายและทางใจ เช่นการยึดหลักพรหม
วิหาร 4 ซึ=งเป็ นหลักธรรมของผูป้ กครองหรือผูน้ ํา ในการบริหารชุมชน ให้มปี ระสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็ นอยู่อย่างมี
ความสุข โดยผู้นําจะต้องประกอบไปด้ว ย 1. เมตตา มีความต้องการให้ผู้อ=ืนหรือสมาชิก ในชุมชนมีความสุขปราศจาก
อันตรายต่างๆ 2. กรุณา ปรารถนาให้ผอู้ น=ื พ้นทุกข์ ช่วยเหลือชาวบ้านทีไ= ด้รบั ความเดือดร้อนอย่างต่อเนื=อง 3. มุทติ า ความ
ยินดี ให้ผูอ้ =นื มีความสุขความเจริญก้าวหน้า 4. อุเบกขา การวางใจเป็ นกลาง มีจติ ใจทีเ= มตตาและกรุณาต่อบุคลากรภายใน
ชุมชนให้มคี วามเจริญเติบโต สามารถอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยหลักธรรมพรหมวิหาร 4
คําสําคัญ : การพัฒนาชุมชน, หลักพรหมวิหาร 4

Abstract
Nowadays, developing community is very essential because it can measure standard of living. In
addition, community is one of the core units in developing country. The government must have the principle in
administration. Any government that anticipates the better life for its people can also create better community.
When the community’s leaders have Four Sublime States of Mind, they can bring happiness to people. The Four
Sublime States of Mind include loving-kindness (metta), compassion (karuna), sympathetic joy (mudita), and
equanimity (upekkha). Loving-kindness is an aspiration for one's well-being. Compassion is the wish for others’
happiness. Sympathetic joy is the wish for others’ better life. And equanimity is an unshakable balance of mind.
Key words: Community development, Four Sublime States of Mind.
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บทนํา
องค์การบริหารส่วนตําบล คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน= ซึง= มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลและราชการท้องถิน=
ซึ=งมีความสําคัญต่อท้องถิน= เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ=นทีม= ขี นาดเล็กทีส= ุด แต่มคี วามใกล้ชดิ กับ
ประชาชนมากที=สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื%น ที=ช นบท องค์การบริหารส่ว นร่ว มในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความสําคัญต่อท้องถิน= เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน= ทีม= ขี นาดเล็กทีส= ุด แต่ใกล้ชดิ
กับประชาชนมากที=สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื%นทีช= นบท องค์การบริหารส่ว นร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
โดยหลัก ธรรมการปกครอง คือการใช้อํา นาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ การ
ปกครองมีหลายรูปแบบ เช่น การปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองแบบเผด็จการ นอกจากนี%การปกครองยังมีได้
หลายระดับ เช่น การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมภิ าค และ การปกครองส่วนท้องถิ=น2 การปกครองคือการ
บริหารราชการทางด้านการปกครองหรือ administration ดังนัน% การปกครองจึงเป็ นการใช้อํานาจในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการในระบบราชการหรือของรัฐ

หลักการเกี<ยวกับการปกครององค์การบริ หารส่วนตําบล
เอนก เหล่าธรรมทัศน์3 นักวิชาการอีกท่านหนึ=ง สมคิด เลิศไพฑูรย์4 ได้ให้นิยามการปกครองส่วนท้องถิน= ไว้ว่า
เป็ นการให้คนในท้องถิน= มีอสิ ระในการปกครองกันเองหรือกล่าวอีกนัยหนึ=ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิน=
ซึ=งแนวคิดดังกล่าวมีพน%ื ฐานของหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ทีห= มายถึง การทีร= ฐั มอบอํานาจ
การปกครองให้องค์กรอืน= ๆ ทีไ= ม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ
1. การปกครองของชุมชนหนึ=ง ซึง= ชุมชนเหล่านัน% อาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ จํานวนประชากร หรือ
ขนาดของพืน% ที= เช่น หน่วยการปกครองท้องถิน= ของไทยจัดได้ คือ กรุงเทพกรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว
2. หน่วยการปกครองท้องถิน= จะต้องมีอาํ นาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบตั หิ น้าทีต= ามความเหมาะสม กล่าวคือ
อํานาจของหน่วยการปกครองท้องถิน= อย่างแท้จริง หากมีอาํ นาจมากเกินไปไม่มขี อบเขต หน่วยการปกครองท้องถิน= นัน% ก็จะ
กลายสภาพเป็ นรัฐอธิปไตยเอง เป็ นผลเสียต่อความมันคงของรั
=
ฐบาล อํานาจของท้องถิน= นี%มขี อบเขตทีแ= ตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิน= นัน% เป็ นสําคัญ รวมทัง% นโยบายของรัฐบาลในการพิจารณา
การกระจายอํานาจให้หน่วยการปกครองท้องถิน= ระดับใดจึงจะเหมาะสม
3. หน่วยการปกครองท้องถิน= จะต้องมีสทิ ธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ทีจ= ะดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตาม
กฎหมาย แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
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3.1 หน่วยการปกครองท้องถิน= มีสทิ ธิทจ=ี ะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ท้องถิน= เพื=อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าทีแ= ละเพือ= ใช้บงั คับประชาชนในท้องถิน= นัน% ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ เป็ น
ต้น
3.2 สิทธิทเ=ี ป็ นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ=น คือ อํานาจในการกําหนดงบประมาณเพื=อบริหาร
กิจการตามอํานาจหน้าทีข= องหน่วยการปกครองท้องถิน= นัน% ๆ
4. มีองค์กรทีจ= าํ เป็ นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรทีจ= าํ เป็ นของท้องถิน= จัดแบ่งเป็ นสองฝ่ าย คือ
องค์การฝ่ ายบริหารและองค์การฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ เช่น การปกครองท้องถิน= แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็ นฝ่ ายบริหาร
และสภาเทศบาลเป็ นฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานครจะมีผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ นฝ่ าย
บริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเป็ นฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ เป็ นต้น
5. ประชาชนในท้องถิน= มีสว่ นร่วมในการปกครองท้องถิน= จากแนวคิดทีว= ่าประชาชนในท้องถิน= เท่านัน% ทีจ= ะรูป้ ั ญหา
และวิธ ีแก้ไ ขของตนเองอย่างแท้จริง หน่ ว ยการปกครองท้องถิ=นจึงจําเป็ นต้องมีคนในท้องถิ=นมาบริหารงานเพื=อ ให้สม
เจตนารมณ์ และความต้องการของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิน= นอกจากนัน% ยังเป็ นการฝึ กให้
ประชาชนในท้องถิน= เข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย
ดังนัน% การปกครองท้องถิ=นในรูป แบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เป็ นเรื=องที=ม ี
ความสัม พัน ธ์กนั อย่ า งมากกับ แนวคิด และหลัก การกระจายอํา นาจ โดยมีนัก วิช าการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิห ลายท่า น ได้ใ ห้
ความหมายของการปกครองท้อ งถิ=นไว้ ดัง นี% ก ารปกครองท้อ งถิ=น คือ เครื=องจัก รที=ร ฐั บาลจัดให้แ ก่ ป ระชาชน เพื=อให้
ประชาชนในท้องถิน= ต่างๆ มีอาํ นาจหน้าที= มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอทีจ= ะสร้างบ้านสร้างเมืองของตนเองด้วยตนเองได้
มากขึน% แนวคิดทฤษฎีเกีย= วกับการบริหารงานองค์การ มีความจึงมีความสําคัญต่อการปฏิบตั งิ าน ก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน= ในการร่วมมือกันทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ=งหรือหลายอย่าง เพือ= ให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่าง
5
หนึ=งหรือหลายอย่างร่วมกันขององค์กรในรูปแบบการกระจายอํานาจ ซึง= หลักการของการกระจายอํานาจ ดังนี%
1. มีความเป็ นนิตบิ ุคคล การกระจาอํานาจปกครอง จะต้องมีองค์การเป็ นนิตบิ ุคคล ต่างหากจากองค์การของ
รัฐบาล การมีองค์การเป็ นนิตบิ คุ คลต่างหากก็เพือ= ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข= องตน
2. มีอํานาจอิสระในการบริหารงาน ความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ= ป็ นหลักการทีส= าํ คัญประการหนึ=งของการ
กระจายอํานาจการปกครอง เพราะหากองค์การนัน% ไม่มอี สิ ระในการปฏิบตั หิ น้าทีจ= ะต้องรอคําสังจากรั
=
ฐบาลกลางอยู่เสมอ
ดังนัน% องค์การปกครองส่วนท้องถิน= จะต้องมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ภิ ารกิจของตนเอง ในการกําหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ
3. ประชาชนในท้อ งถิ=น มีส่ว นร่ว มในการเลือกผู้บ ริหาร การมีส่ว นร่วมในการปกครองตนเองในท้อ งถิ=นของ
ประชาชนอาจทําได้หลายระดับตามความสามารถและความสนใจของประชาชน เช่น การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง%
การแสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการปกครองส่วนท้องถิน=
4. การมีงบประมาณของตนเอง หน่ วยงานทีเ= ป็ นส่วนท้องถิน= ต้องมีอํานาจในการจัดเก็บรายได้ดว้ ยตนเอง ซึ=งทํา
ให้การบริหารของหน่วยงานนัน% มีการวางแผนและการบริหารจัดการได้อย่างมีอสิ ระ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว
ทําให้การจัดตัง% องค์การบริหารส่วนตําบล ในระดับการปกครองส่วนท้องถิน= จัดตัง% มาเพือ= แบ่งเบาภาระหน้าทีข= อง
รัฐบาลกลาง และการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองเพือ= ตอบสนองความต้องการของประชาชน
5

ประทาน คงฤทธิศึw กษากร, การปกครองเมืองพัทยา, (กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพิมพ์, 2524).

อย่างแท้จริง ซึ=งมีอํานาจอิสระพร้อมกับความรับผิดชอบ ซึง= ตนสามารถทีจ= ะใช้โดยปราศจากการควบคุมของส่วนราชการ6
โดยท้องถิน= สามารถบริหารงาทีส= ามารถแก้ไขปั ญหาพัฒนาท้องถิน= ได้ดว้ ยตนเอง
ตามแนวคิดของชุมชน กล่าวถึง ชุมชนเป็ นการรวมตัวกันของกลุ่มชนทีม= วี ตั ถุประสงค์ร่วมกันอาจเป็ นการรวมตัว
กันตามพืน% ทีห= รือไม่ใช่พน%ื ทีก= ต็ าม สมาชิกของชุมชนมีการเรียนรูร้ ่วมกันในการกระทําและมีการจัดการ มีวฒ
ั นธรรมร่วมกัน
7
ซึง= สามารถแยกให้เห็นชัดเจนดังนี%
1. ชุมชนต้องมีสถานทีห= รือท้องถิน= ทีม= ขี อบเขตจํากัด มีพน%ื ดิน พืน% นํ%า มีแม่น%ําไหลผ่าน และมีพน%ื ทีอ= ุดมสมบูรณ์
2. ชุมชนต้องมีคนตัง% แต่สองคนขึน% ไป และมีความต้องการใช้ชวี ติ ร่วมกัน มีความผูกพันเป็ นพวกเดียวกัน
3. ชุมชนต้องมีศูนย์กลางของการงานและบริการต่างๆ เช่น การค้า บริการทางสุขภาพอนามัย ด้านการบันเทิง
รวมถึงโรงเรียน เป็ นต้น
ดังนัน% การอยู่รวมกันเป็ นจํานวนมาก หรือแม้แต่การทํากิจกรรมร่วมกัน จึงจําเป็ นต้องมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
เช่นเดียวกันพุทธศาสตร์จงึ มุง่ เน้นและให้ความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจเป็ นสําคัญ โดยการพัฒนาต้องมีการพัฒนาจิตให้ม ี
คุณภาพ มันคง
= หนักแน่ น บริสุทธิ w และมีพลัง มีสมาธิแน่ วแน่ พร้อมทีจ= ะรับการพัฒนา ดังนัน% กระบวนการพัฒนาชุมชนจึง
จําเป็ นต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเช่น การนําหลักพรหมวิหาร 4 เข้ามาปรับใช้ใน
การพัฒนาชุมชน

การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4
หลักพรหมวิหาร 4 จึงเป็ นธรรมะสําหรับ “ผูบ้ ริหาร” เป็ นหลักธรรมเครือ= งอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจําใจอย่าง
ประเสริฐ หลักปฏิบตั บิ ริสุทธิ w ธรรมทีต= ้องมีไว้เป็ นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะได้ช=อื ว่าดําเนินชีวิตหมดจดและ
ปฏิบตั ติ ่อผูร้ ว่ มงานโดยชอบซึง= ประกอบด้วย8
1. เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผูอ้ =นื มีความสุข ความสุขเกิดขึน% ได้ทงั % ทางกายและทางใจ ได้แก่ ความสุขจาก
การมีทรัพย์ ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ ความสุขจากการไม่เ ป็ นหนี% และความสุขจากการทํางานทีป= ราศจากโทษหรือ
ปราศจากอันตราย
2. กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผอู้ น=ื พ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิง= ทีเ= ข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายและ
ความไม่สบายใจ และเกิดขึน% จากปั จจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์ม ี 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี%: - ทุกข์ประจําหรือทุกข์โดยสภาวะทีส= งิ= ทีม= ชี วี ติ จะต้องประสบ ซึง= เกิดจากเปลีย= นแปลงตามธรรมชาติ คือ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย สิง= มีชวี ติ ทังหลายที
%
เ= กิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลีย= นแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลีย= งไม่ได้
เรียกว่า กายิกทุกข์
- ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ เป็ นความทุกข์ทเ=ี กิดจากสาเหตุภายนอก เมือ= ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็ น
ทุกข์ การประสบกับสิง= ทีไ= ม่เป็ นทีร= กั ก็เป็ นทุกข์ การพลัดพรากจากสิง= ทีเ= ป็ นทีร= กั ก็เป็ นทุกข์เรียกว่า เจตสิกทุกข์
3. มุทติ า คือ ความยินดีเมือ= ผูอ้ น=ื ได้ดี คําว่า "ดี" หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดี
เมื=อผูอ้ =นื ได้ดจี งึ หมายถึงความปรารถนาให้ผู้อ=นื มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิง= ๆ ขึน% โดยทีไ= ม่มจี ติ ใจอิจฉาริษยา คือ
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Holloway, William V., State and Local Government in the United States, (New Yok: McGraw-Hill, 1951), p.55.
ไพฑูรย์ เครือแก้ว, ลักษณะของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลีย= งเซียงจงเจริญ, 2543), หน้า 25.
8
พระไพศาล วิสาโล. หนังสือธรรมะ, (บ้านสบลี: เมืองปานการพิมพ์, 2546), หน้า 115-117.
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ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่าน ซึง= มักเกิดขึน% เมือ= เห็นผูอ้ น=ื ได้ดกี ว่าตนเอง เช่น เห็นเพือ= นได้ดกี ว่าก็เกิดการริษยา
ดังนัน% เราจะต้องหมันฝึ
= กหัดตนให้เป็ นคนทีม= มี ทุ ติ า เพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผูอ้ น=ื ได้งา่ ยและลึกซึ%ง
4. อุเบกขา คือ การรูจ้ กั วางเฉย หมายถึง การวางใจเป็ นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทําดีย่อมได้ดตี ามกฎ
แห่งกรรม ใครทําสิง= ใดไว้สงิ= นัน% ย่อมตอบสนองคืนบุคคลผูก้ ระทํา เมือ= เห็นใครได้รบั ผลกรรมในทางทีเ= ป็ นโทษก็ไม่ควรดีใจ
หรือคิดซํ%าเติมในเรือ= งทีเ= กิดขึน% ควรมีความปรารถนาดี สรุปการช่วยเหลือผูอ้ น=ื ให้พน้ จากความทุกข์ในลักษณะทีถ= ูกต้องตาม
ทํานองคลองธรรม“ผูบ้ ริหาร” ซึ=งต้องดูแลทุกข์และสุขของบุคลากรในองค์กรจึงต้องมีพรหมวิหาร 4 เป็ นธรรมะประจําใจใน
การบริหารงานในองค์กร
การพัฒนาชุมชนนัน% ถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างมากในปั จจุบนั เพราะชุมชนเป็ นจุดชีว% ดั ประชาชนในประเทศมี
ความเป็ นอยู่อย่างไร ความเป็ นอยู่ของประชาชนนัน% มีความเจริญก้าวหน้าเพียงใด เพราะชุมชนถือว่าเป็ นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศ ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชน สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์9 การพัฒนาชุมชนเป็ นการเปลีย= นแปลงส่วนประกอบ
ของชุมชนจากสภาพที=เ ป็ น อยู่ ไปสู่เ ป้ าหมายที=กําหนดไว้ เป็ น การจูง ใจก่ อ ให้เ กิด การเปลี=ย นแปลงขึ%น ในชุมชน เพื=อ
เปลีย= นแปลงสภาพของส่วนประกอบต่างๆ ในชุมชนไปสู่สภาพทีพ= งึ ปรารถนาอันเป็ นเป้ าหมายทีช= ุมชนตัง% ไว้ เช่นเดียวกับ
ณรงค์ ศรีส วัสดิ10w เป็ น กระบวนการเปลี=ย นแปลงหรือปรับ ปรุง หมู่บ้า น ด้ว ยการกระทํา ร่ว มกันระหว่า งประชาชนและ
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน เพือ= ให้หมูบ่ า้ นเป็ นหน่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้อย่าง
มันคงด้
=
วยการใช้ทรัพยากรท้องถิ=นนัน= เอง เมือ= ได้พฒ
ั นาชุมชนแล้วประชาชนในชุมชนจะได้มคี วามรูม้ สี ุขภาพอนามัยทีด= ี
และนําความมันคงทางเศรษฐกิ
=
จมาชุมชน ประเทศชาติ การพัฒนาชุมชนจึงควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื=อง คือ
1. คนต้องพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและความสุขของทัง% คนและชุมชน ด้วยการมีคุณธรรม คิดดี พูดดี ทําแต่
สิง= ดีๆ ทีเ= กิดขึน%
2. ชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพ ด้วยการเรียนรู้ (Learning Oranization) เป็ นชุมชนทีส= มาชิกเรียนรู้ รูจ้ กั การ
วางแผน จัดกระบวนการบริหาร รูจ้ กั การปฏิบตั ติ ามแผน ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ด้วยการทีป= ระชาชนมีความผูกพันภักดี
กับชุมชน เสียสละทํางานเพือ= ชุมชน รูส้ กึ ความเป็ นเจ้าของชุมชนหวงแหนชุมชน
การจะบริหารพัฒนาชุมชนนัน% จึงจําเป็ นต้องใช้ทงั % ศาสตร์ และศิลป์ ซึง= เป็ นเรือ= งทีส= าํ คัญ ในการนําหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ในการบริหารหรือพัฒนาชุมชน ด้วยหลักดังต่อไปนี%
1. ควรทําตนเป็ นกัลยาณมิตรมากกว่าเป็ นเจ้านาย รูจ้ กั เป็ นผูใ้ ห้และเป็ นผูร้ บั ทีด= ี รูจ้ กั พูดให้เหมาะกับ
กาลเทศะ รูจ้ กั ทําประโยชน์และวางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย และควรเป็ นคนทีม= เี หตุ มีผล รูต้ น รูป้ ระมาณ รูจ้ กั กาลเทศะ
รูจ้ กั บุคคล และรูจ้ กั ชุมชน
2. ในการปฏิบตั งิ านควรมีความให้เกียรติซง=ึ กันและกัน การให้เกียรติ ให้ความเคารพ ความเป็ นกัลยาณมิตร
กับผูอ้ น=ื มองผูอ้ =นื เสมือนเพือ= นร่วมวิชาชีพ หรือญาติให้ความเคารพนับถือ ใช้วฒ
ั นธรรมการอยูแ่ บบพีแ= บบน้อง
3. ควรยึดหลักการทํา งานแบบประชาธิป ไตย การทํา งานโดยยึด หลักประชาธิปไตยนัน%
ในทาง
พระพุทธศาสนาเน้นมาก เช่น จะต้องแสดงออกทาง คารวะธรรมสามัคคีธรรม และปั ญญาธรรม นัน% คือ การให้ความเคารพ
กันด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และด้วยคุณงามความดี การจะทําอะไรก็ควรทําอย่างพร้อมเพรียงกัน ยึดมติเสียงส่วนใหญ่ เพราะถ้า
เสียงส่วนใหญ่แบบพวกมากลากไป และไม่ ถูกต้องแล้ว ก็คงไม่ใช่ประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนา
ดังนัน% การพัฒนาชุมชนด้วยการยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จึงเป็ นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง ให้เ กิด
ความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง รวมถึงการพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื=อง เพือ= ให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชน
9

สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์, ทฤษฎีการพัฒนาสังคม, หน้า 148.
ณรงค์ ศรีสวัสดิ,w สังคมวิ ทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542), หน้า 148.

10

รวมถึงการช่ว ยเหลือซึ=งกันและกันด้วยความเมตตา เมื=อได้มกี ารพัฒ นาชุมชนแล้ว ประชาชนในชุมชนจะได้มคี วามรู้ม ี
สุขภาพพลามัยทีด= ี และนําความมันคงทางเศรษฐกิ
=
จมาชุมชนและประเทศชาติ เพื=อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและความสุข
ของทังคนและชุ
%
มชนอย่างยังยื
= น
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