พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
Buddhist Morality in Administrating Department of Local Administration
ธนกร น้อยทองเล็ก∗
Thanakorn Noithonglek
บทคัดย่อ
ผูบ้ ริหารทีด" ตี ้องมีหลักพุทธธรรมทีใ" ช้ในการวางกรอบบริหารบ้านเมือง พรหมวิหาร 4 ถือว่าเป็ นหลักธรรมที"
ผูบ้ ริหารทีด" พี งึ มี และนําพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายทีอ" งค์กรวางไว้ ในส่วนของบุคลากร ก็ตอ้ งมี พรหมวิหาร 4 เช่นกัน การที"
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ"น จะขับเคลื"อนได้ ทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื"อนองค์กร ดังนัน; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
กระทรวงมหาดไทย จึงได้จดั มาตรฐานการบริหาร นําหลักธรรมมาปลูกฝั งให้บุคลากรขององค์กรเกิดการเรียนรู้ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิน" จัดการเรือ" งของตนเอง จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน" สามารถบริหารย่างมีคุณภาพนํา
ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน" ได้ จะเป็ นผลดีตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน"
คําสําคัญ : การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน" , พุทธธรรม

Abstract
Great authorities must have Buddhist Morality or “Dhamma” in administrating the country. Four sublime
states of mind should be applied in any cases. Not only the chief executive but also officer should take this
principle. The organization will achieve the goal only if everybody all together cooperates. Therefore, Ministry of
Interior sets the standard for every bureau, division, subdivision and section to follow. As a result, everything runs
smoothly. Authorities work efficiently towards the goal. People in communities behave well and be responsible.
Key words: Administrating Department of Local Administration, Buddhist Morality.

บทนํา
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน" โดยหลักธรรมการปกครอง เป็ นการใช้อํานาจอธิปไตยตามกฎหมายใน
การบริหารและจัดการประเทศ การปกครองมีหลายรูปแบบ เช่น การปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองแบบ
เผด็จการ นอกจากนี;การปกครองยังมีได้หลายระดับ เช่น การปกครองส่ว นกลาง การปกครองส่ว นภูมภิ าค และ การ
ปกครองส่วนท้องถิน" 1 การปกครองคือการบริหารราชการทางด้านการปกครอง ดังนัน; การปกครองจึงเป็ นการใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการในระบบราชการหรือของรัฐ
∗
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อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโตฺ ), ธรรมนูญชี วิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2547), หน้า 21.

หลักพุทธธรรมทีใ" ช้ในการวางกรอบบริหารบ้านเมือง หลักธรรมหมวดนี;เป็ นหมวดธรรมทีใ" ช้เป็ นกรอบในการ
บริหารบ้านเมือง ทีส" ามารถทําให้ผู้บริหารจะมีแนวคิดอย่างไรเกี"ยวกับการบริหารบ้านเมืองจะมีรปู แบบการบริหารจัดการ
อย่างไร หรือหลักคิดอย่างไรและทีส" าํ คัญควรจะบริหารจัดการไปในทิศทางไหน หลักอธิปไตย 3 เป็ นหลักธรรมกว้างๆ ที"
พระพุทธเจ้า ทรงตรัส เอาไว้เ พื"อ ให้เ ป็ นกรอบในการพิจารณาถึงแนวความคิดที"เ น้ นทิฐิหรือความคิด ของตัวบุคคลเป็ น
หลัก ว่าเมือ" บุคคลเข้ามาบริหารงานแล้วมีทศั นะเกีย" วกับอํานาจทีด" าํ รงอยูอ่ ย่างไรบ้าง โดยใช้คําว่าอธิปไตย ซึ"งหมายความ
ว่าความเป็ นใหญ่ซง"ึ มีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน คือ (1) อัตตาธิปไตย (Autocracy) การถือตนเป็ นใหญ่ เป็ นแนวคิดของบุคคลทีใ" ช้
อํานาจโดยยึดความคิดของตัวเองเป็ นใหญ่ โดยไม่คาํ นึงถึงเสียงส่วนมาก มีแนวความคิดไปทางเผด็จการ โลกาธิปไตย การ
ถือโลกเป็ นใหญ่ เป็ นแนวความคิดของบุคคลทีใ" ช้อาํ นาจโดยยึดความคิดของคนหมูม่ ากเป็ นใหญ่ โดยใช้ทป"ี ระชุมในการออก
เสียงประชามติ มีแนวความคิดเป็ นเหมือนประชาธิปไตยนักบริหารแบบนี;ไม่มจี ุดยืนเป็ นของตัวเอง ขาดความเชือ" มันใน
"
ตนเอง ไม่สามารถตัดสิน ใจ และธรรมาธิปไตย การถือธรรมเป็ น ใหญ่ เป็ น แนวความคิดของบุคคลทีใ" ช้อํา นาจโดยยึด
หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นหลัก กล่าวคือใช้ธรรมะนําการเมือง มีแนวคิดเป็ นแบบธรรมาธิปไตย
แนวคิดนี;เป็ นการถือธรรมหรือหลักการเป็ นสําคัญ นักบริหารประเภทนี;ถอื หลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม
เหตุผลเป็ นใหญ่ กระทําการด้วยปรารภสิง" ทีไ" ด้ศกึ ษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความคิดเป็ นทีร" บั ฟั งอย่างกว้างขวาง
แจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีทส"ี ุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ดว้ ยความบริสุทธิใจว่
m าเป็ นไปโดยชอบธรรม และเพือ"
ความดีงาม เป็ นปริมาณอย่างสามัญ ได้แก่ ทําการด้วยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา บนความสัมพันธ์ในหลายๆ
มิติ เช่น สัมพันธภาพระหว่างด้านเอกภาพกับด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล สัมพันธภาพระหว่างแผ่กระจายกับรวมศูนย์
เป็ นปั จจัยให้เกิดดุลยภาพ สัมพันธภาพระหว่างจุดมุง่ หลาย และมรรควิธ ี และสัมพันธภาพระหว่างหลักการ และวิธกี าร เป็ น
ต้น2
การสร้างการปกครองแบบธรรมาธิปไตย คือการนํากฎธรรมชาติ ดํารงอยู่ในลักษณะ “พระธรรมจักร” เมือ" นําไป
พิจารณาระบอบการเมือง ระบอบต้องมีธรรมและแผ่กระจายสูป่ วงชน ส่วนการปกครองรวมศูนย์ และระบอบการเมืองต้อง
แผ่ ส่วนเศรษฐกิจต้องรวมศูนย์ หรือ รัฐวิสาหกิจกับวิสาหกิจเอกชน ฯลฯ ดังกล่าวนี;ตอ้ งทําให้เกิดความสมดุล หรือดุลยภาพ
กัน ไม่ใช่พยายามทําให้สุดโต่งไปทางใดทางหนึ"ง “มนุ ษยชาติเกิดจากธรรม การถือธรรมเป็ นใหญ่ สู่ธรรมาธิปไตย เป็ น
ความถูกต้องโดยธรรม และเป็ นความภาคภูมใิ จของปวงชนในชาติตลอดไป”
สุจริต 3 เป็ นหมวดธรรมทีส" าํ คัญมากในยุคปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง" บ้านเมืองในยุคของรัฐบาล พันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ทีไ" ด้พยายามเน้นในเรือ" งของการโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง เพื"อให้บา้ นเมืองสะอาด นัน; ก็หมายความ
ว่าบ้านเมืองจะต้องปราศจากการทุจริตคดโกง มีสนิ บน โดยการพยายามออกกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ออกมาใช้ หลักธรรม
ข้อนี;ประกอบด้วย (1) กายสุจริต เมือ" ผูน้ ํ ามีการกระทําทีม" คี วามสุจริตไม่โกงกิน บ้านเมืองก็มคี วามเจริญก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใช้ให้เกิดความคุม้ ค่ามีการพัฒนาอย่างทัวถึ
" งเต็มเม็ดเต็มหน่ วย เมือ" ผูน้ ําไม่ทุจริต
คดโกง ลูกน้องก็ไม่กล้า ถ้าผูน้ ําทุจริตลูกน้องก็ทาํ ตาม ซึ"งธรรมะข้อนี;มคี วามสําคัญต่อบ้านเมืองเป็ นอย่างมาก (2) วาจา
สุจริต แม้วาจาจะดูแล้วไม่น่าจะมีความสําคัญต่อการบริหารปกครอง แต่โดยความเป็ นจริงแล้วมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
ในเรือ" งของการใช้คําพูด เช่น การพูดโน้มน้าวจิตใจคน การพูดประสานคน การเจรจาต่อรอง งานด้านการทูต เป็ นต้น (3)
มโนสุจริต มีคนกล่าวว่าจิตคิดอย่างไรก็พูดอย่างนัน; คนพูดอย่างไรก็ทําอย่างนัน; แม้บางครัง; การกระทํา-การพูด-การคิด
อาจจะไม่ตรงกันเพราะความปิ ดบังของคน แต่โดยมากแล้วย่อมเป็ นไปตามนัยสําคัญดังกล่าว ดังนัน; ในข้อนี;เป็ นการแสดง
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ออกมาทางความคิดเห็น ทีผ" ู้นําสูงสุดจะต้องแสดงให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือผู้อยู่ในการปกครองได้เห็น หรือทีเ" รียกว่าการ
แสดงวิสยั ทัศน์ นัน; เอง3

พัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ นไทย
พัฒนาการของการปกครองท้องถิน" ของไทย เริม" เกิดขึน; ตัง; แต่การปฏิรูประบบราชการ ในสมัยรัชกาลที" 5 กล่าวคือ
ได้มกี ฎหมายว่าด้ว ยการจัดกิจการท้องถิ"นฉบับ แรก คือ กระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 โดยกําหนดให้
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าทีด" ําเนินการรักษาความสะอาด และป้ องกันโรค ทําลายขยะมูลฝอย จัดสถานที"ถ่ายอุจจาระ
ปั สสาวะ สําหรับราษฎรทัวไป
" ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือน ทีจ" ะเป็ นเหตุให้เ กิดโรค รวมทัง; การขนย้ายสิง"
โสโครก ทีท" าํ ความรําคาญให้กบั ราษฎรไปทิง; เป็ นต้น ต่อมาได้จดั ตัง; สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครขึน; ในต่างจังหวัด
เป็ นแห่งแรก
ในสมัยรัชกาลที" 6 ก็ไดตราธรรมนูญการปกครองคณะนคราภบาลดุสติ ธานี พ.ศ.2461 เพื"อทดลองรูปแบบเมือง
จําลอง"ดุสติ ธานี" นับ เป็ นการปกครองในรูปเทศบาลครัง; แรก อัน เป็ นรูปแบบการปกครองอย่า งประเทศอัง กฤษ โดย
กําหนดให้เป็ นนิตบิ ุคคล แยกจากส่วนกลาง มีรายได้ของตนเอง ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล
สุสาน โรงฆ่าสัตว์ ดูแลโรงเรียนราษฎร์ การรักษาความสะอาด และการป้ องกันโรค ทําบริการสาธารณะทีม" กี ําไร เช่น ตัง; โรง
รับจํานํ า ตลาด รถราง เป็ นต้น ออกใบอนุ ญาต และเก็บค่ าธรรมเนียมสําหรับยานพาหนะ ร้านจําหน่ ายสุรา โรงละคร
โรงหนัง สถานเริงรมย์ และอื"นๆ ต่อมาเมือ" มีการเปลี"ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2475 จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็ นระบอบประชาธิปไตย ทีม" พี ระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพระประมุข ภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนู ญ ประเทศไทยได้จดั ระเบีย บการบริหารราชการ เป็ นราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่ว นท้องถิ"น ตาม
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิน" ได้ม ี
การจัดตัง; เทศบาล ขึน; ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2476 (ปั จจุบนั ใช้ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496) แต่ต่อมาปรากฎว่า
การดํา เนิ น งานของเทศบาล ไม่ไ ด้ผ ลเต็ม ที" ตามที"มุ่ง หมายไว้ จึง ไม่ อ าจขยายการตัง; เทศบาลออกไปทุก ท้อ งที" ทัว"
ราชอาณาจักรได้จดั ตัง; ขึน; ได้เ พีย ง 120 แห่ง ก็ระงับ การจัดตัง; เทศบาลขึน; ใหม่ เป็ นเวลานานหลายสิบปี และได้มกี าร
ตัง; สุขาภิบาล ขึน; แทยเทศบาลในท้องทีท" ย"ี งั ไม่มฐี านะ เป็ นเทศบาล ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ าภิบาล พ.ศ.2495 จนกระทังถึ
" ง
ปี 2500 จึงได้มกี ารยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง ขึน; เป็ นเทศบาลตําบล คือ เทศบาลตําบลกระบินทร์ เทศบาลโรกสําโรง
เทศบาลตําบลบัวใหญ่ เป็ นต้น และกรณีทม"ี กี ารจัดตัง; จังหวัดใหม่ ก็ให้จดั ตัง; เทศบาลเมืองขึน; ในท้องถิ"นทีเ" ป็ นทีต" งั ; ศาลา
กลางจังหวัด ตามบทบัญญัตมิ าตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 อย่างไรก็ตาม การจัดตัง; เทศบาล และ
สุขาภิบาลก็ยงั ไม่เป็ นไปโดยทัวถึ
" ง ส่วนใหญ่จงึ คงอยู่ ภายใต้การปกครองส่วนภูมภิ าค ดังนัน; เพือ" แก้ความเหลื"อมลํ;าในการ
ปกครองท้องถิ"น ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล กับท้องถิ"นทีอ" ยู่นอกเขตดังกล่าว จึงได้มกี ารจัดตัง; องค์การบริหารส่วน
ตําบลขึน; โดยตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ ส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ให้เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน" ทีม" ี
อํานาจหน้าทีด" าํ เนินกิจการส่วนจังหวัด ภายในเขตพืน; ทีจ" งั หวัดนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล
นับแต่นนั ; มา การปกครองส่วนท้องถิน" จึงครอบคลุมทัวทั
" งราชอาณาจั
;
กไทย กล่าวคือ ทุกพื;นทีข" องประเทศไทย จะ
อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การปกครองท้องถิน" ไม่รปู ใดก็รปู หนึ"ง ซึ"งต่อมา ได้มกี ารประกาศใช้กฎหมายการปกครอง
ท้องถิน" รูปพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ทัง; นี;เนื"องจาก กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรมากทีส" ุด ส่วนเมือง
3

เรื"องเดียวกัน, หน้า 14-19.

พัทยาเป็ นเมืองท่องเทีย" ว ที"มลี กั ษณะพิเ ศษ และใช้รูปแบบการบริหาร โดยการจ้า งผู้บ ริหาร ซึ"งปรากฎว่ า ไม่ประสบ
ผลสําเร็จมากนัก ปั จจุบนั จึงมีแนวโน้มทีเ" ปลี"ยนแปลง ให้เป็ นเทศบาลนคร ในปี พ.ศ.2537 ก็ได้มกี ารปรับปรุงการบริหาร
ส่ว นท้อ งถิ"น ในส่ว นพื;นที" ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ให้ม ีก ารบริห ารส่ ว วนตํา บลขึ;น เป็ น องค์ก ารบริห ารส่ว น
ตําบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ปั จจุบนั กระทรวงมหาดไทย ได้
ประกาศจัดตัง; แล้วทัวประเทศ
"
6,397 แห่ง ซึง" นับว่า เป็ นองค์กรปกครองท้องถิน" รูปแบบใหม่ทเ"ี ล็ก และใกล้ชดิ ประชาชนใน
ท้องถิน" มากทีส" ดุ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี;ได้มกี ารปรับปรุง พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยกําหนดให้ม ี
พืน; ทีร" บั ผิดชอบครอบคลุมพืน; ทีร" บั ผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มอี ํานาจมีหน้าทีด" ําเนินการในกิจการ ที" อบต. ดําเนินการ
ไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็ นต้น ดังนัน; ปั จจุบนั ประเทศไทยจึงมีรปู บบการปกครอง
ท้องถิน" ทัง; หมด 5 รูปแบบ คือ
1. กรุงเทพมหานคร
2. เมืองพัทยา
3. เทศบาล (แยกเป็ นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล)
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
5. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

การปกครองท้องถิ นบนพืCนฐานนักคิ ด ทฤษฎี
William V. Holloway อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม นิยามว่า การปกครองท้องถิน" หมายถึง องค์การทีม" อี าณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักทีก" าํ หนดไว้ มีอาํ นาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิน" ที"
สมาชิกได้รบั การเลือกตัง; จากประชาชน4
Harris G. Montagu อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม นิยามว่า การปกครองท้องถิน" หมายถึง การปกครองซึ"งหน่วยการ
ปกครองท้องถิ"นได้มกี ารเลือกตัง; โดยอิสระเพื"อเลือกผู้ท"มี หี น้ าทีบ" ริหารการปกครองท้องถิ"น มีอํานาจอิสระพร้อมความ
รับผิดชอบซึ"งตนสามารถทีจ" ะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่ วยการบริหารราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมภิ าค แต่
ทัง; นี;หน่วยการปกครองท้องถิน" ยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็ นรัฐอิสระใหม่แต่
อย่างใดการปกครองท้องถิน" จะสําเร็จผลไม่ได้ หากไม่ได้รบั การร่วมมือจากประชาชน การปลูกฝั งให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครอง และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ"นจัดการเรื"องของตนเอง จะทําให้องค์กรปกครอง
ท้องถิน" สามารถบริหารตนเองได้ จะเป็ นผลดีตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน" และประเทศชาติต่อไป5
เดเนียล วิท Danial Wit นิยามว่า การปกครองท้องถิน" หมายถึง การปกครองทีร" ฐั บาลกลางให้อาํ นาจ หรือกระจาย
อํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิน" เพือ" เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน" ได้มอี ํานาจการปกครองร่วมกันทัง; หมด หรือ
เพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ"นตามหลักการทีว" ่าถ้าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิน" แล้ว รัฐบาลของ
ท้องถิน" จึงจําเป็ นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็ นส่วนหนึ"ง
ของรัฐบาล มีอาํ นาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน6
4

Holloway V. William, State and Local Government in the United States, (New York:McGraw-Hill, 1959), pp. 101-103.
Harris G. Mongtagu, Comparative Local Government, (Great Britain : Wiliam Brendon and Son Ltdl, 1984), p. 574.
6
Wit A. Daniel, Comparative Survey of Local Govt. and Administration, (Bangkok: Kurusapha Press, 1967), pp. 1015
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วิลเลีย" ม วี. ฮอลโลเวย์ William V. Holloway นิยามว่าการปกครองท้องถิน" หมายถึง องค์การทีม" อี าณาเขตแน่ นอน
มีประชากรตามหลักทีก" าํ หนดไว้ มีอํานาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิน" ทีส" มาชิก
ได้รบั การเลือกตัง; จากประชาชน
อุทยั หิรญ
ั โต นิยามว่าการปกครองท้องถิน" คือ การปกครองทีร" ฐั บาลมอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถิน" ใดท้องถิน"
หนึ"งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอย่าง โดยดําเนินกันเองเพื"อบําบัดความต้องการของตน การบริหารงานของ
ท้องถิ"นมีการจัดเป็ นองค์การ มีเจ้าหน้าทีซ" "ึงประชาชนเลือกตัง; ขึน; มาทัง; หมด หรือบางส่วน ทัง; นี;มคี วามเป็ นอิสระในการ
บริหารงาน แต่ รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธตี ่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการ
ปกครองท้องถิน" เป็ นสิง" ทีร" ฐั ทําให้เกิดขึน; 7
วินเลีย" ม เอ. ร๊อบสัน William A. Robson นิยามว่า การปกครองท้องถิน" หมายถึง หน่วยการปกครองซึ"งรัฐได้
จัดตัง; ขึน; และให้มอี าํ นาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสทิ ธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรทีจ" าํ เป็ นในการ
ปกครอง (Necessary Organization) เพือ" ปฏิบตั หิ น้าทีใ" ห้สมความมุงหมายของการปกครองท้องถิน" นัน; ๆ8
การปกครองท้องถิน" ในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เป็ นเรือ" งทีม" คี วามสัมพันธ์กนั
อย่า งมากกับแนวคิดและหลักการกระจายอํานาจ โดยมีนักวิชาการผู้ทรงคุณ วุ ฒิหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการ
ปกครองท้องถิน" ไว้ ดังนี;การปกครองท้องถิน" คือ เครือ" งจักรทีร" ฐั บาลจัดให้แก่ประชาชน เพือ" ให้ประชาชนในท้องถิน" ต่างๆ มี
อํานาจหน้าที" มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอทีจ" ะสร้างบ้านสร้างเมืองของตนเองด้วยตนเองได้มากขึน; การปกครองส่วน
ท้องถิน" เป็ นการให้คนในท้องถิน" มีอสิ ระในการปกครองกันเองหรือกล่าวอีกนัยหนึ"ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนใน
ท้องถิน" 9 ซึง" แนวคิดดังกล่าวมีพน;ื ฐานของหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ทีห" มายถึง การทีร" ฐั มอบ
อํานาจการปกครองให้องค์กรอืน" ๆ ทีไ" ม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ10
การปกครองของชุมชนหนึ"ง ซึ"งชุมชนเหล่านัน; อาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ จํานวนประชากร หรือ
ขนาดของพืน; ที" เช่นหน่วยการปกครองท้องถิน" ของไทยจัดได้ คือ กรุงเทพกรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าวหน่ วยการปกครองท้องถิ"นจะต้องมีอํานาจอิสระ
(Autonomy) ในการปฏิบตั หิ น้าทีต" ามความเหมาะสม กล่าวคือ อํานาจของหน่วยการปกครองท้องถิน" อย่างแท้จริง หากมี
อํานาจมากเกินไปไม่มขี อบเขต หน่ วยการปกครองท้องถิน" นัน; ก็จะกลายสภาพเป็ นรัฐอธิปไตยเอง เป็ นผลเสียต่อความ
มันคงของรั
"
ฐบาล อํานาจของท้องถิ"น นี;ม ีขอบเขตที"แตกต่า งกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของ
ประชาชนในท้องถิ"นนัน; เป็ นสําคัญ รวมทัง; นโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจให้หน่ วยการปกครอง
ท้องถิน" ระดับใดจึงจะเหมาะสม และหน่วยการปกครองท้องถิน" จะต้องมีสทิ ธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ทีจ" ะดําเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย แบ่งได้เ ป็ น 2 ประเภท คือ หน่ว ยการปกครองท้องถิ"นมีสทิ ธิทจ"ี ะตรากฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิน" เพื"อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าทีแ" ละเพือ" ใช้บงั คับประชาชนใน
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อุทยั หิรญ
ั โต, การปกครองท้องถิ น, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2523), หน้า 2.
Robson A. William, Local government in Encyclopedia of Social Science, Vol. X (New York: The Macmillan Company,
1953), p. 574.
9
เอนก เหล่าธรรมทัศน์, เหตุอยูท่ ี ท้องถิ น ปัญหาการเมืองการปกครองระดับชาติ ทีมีสาเหตุมาจากการปกครองท้องถิ นทีไม่
พอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาท้องถิน" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 4.
10
สมคิด เลิศไพฑูรย์, “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรอิ สระในการสร้างธรรมาภิ บาล,” เอกสารประกอบการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร คณะกรรมการองค์กรอิสระ ประจําปี 2547, (กรุงเทพมหานคร, 8-10 ตุลาคม 2547), หน้า 7.
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ท้องถิ"นนัน; ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ เป็ นต้น และสิทธิทเ"ี ป็ นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ"น คือ อํานาจในการ
กําหนดงบประมาณเพือ" บริหารกิจการตามอํานาจหน้าทีข" องหน่วยการปกครองท้องถิน" นัน; ๆ
องค์กรที"จําเป็ น ในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที"จําเป็ นของท้องถิ"น 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 ประชาชนในท้องถิน" มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ"น จาก
แนวคิดทีว" ่าประชาชนในท้องถิน" เท่านัน; ทีจ" ะรูป้ ั ญหาและวิธีแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่ วยการปกครองท้องถิ"นจึง
จําเป็ นต้องมีคนในท้องถิน" มาบริหารงานเพือ" ให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ประชาชนในท้องถิน" นอกจากนัน; ยังเป็ นการฝึ กให้ประชาชนในท้องถิน" เข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริงอีกด้วย
การปกครองท้องถิน" ได้มกี ารเลือกตัง; โดยอิสระเพือ" เลือกผู้ทม"ี หี น้าทีบ" ริหารการปกครองท้องถิน" เพือ" เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิน" ได้มอี าํ นาจการปกครองร่วมกันทัง; หมด การปกครองท้องถิน" หมายถึง องค์การทีม" อี าณาเขตแน่ นอน มี
ประชาการตามหลักทีก" ําหนดไว้ มีอํานาจการปกครองตนเอง การปกครองทีร" ฐั บาลมอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถิน" ใด
ท้องถิน" หนึ"งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอย่าง โดยดําเนินกันเอง มีสทิ ธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมี
องค์กรทีจ" าํ เป็ นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื"อปฏิบตั หิ น้าทีใ" ห้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิน"
นัน; ๆ

แนวคิ ดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน" ควรมีแนวคิดใน
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาอย่างน้อย 4 แนวคิด ดังนี;
แนวคิดที" 1: กระบวนการแก้ไขปั ญหา เริม" ด้วยการตอบคําถามอย่างเป็ นขันตอน
;
ดังนี;
ปั ญหาคืออะไร
ปั ญหามีสาเหตุมาจากอะไร
จุดมุง่ หมายหรือวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาคืออะไร
วิธกี ารหรือแนวทางแก้ปัญหาคืออะไร
ในการตอบปั ญหาทีส" "ี ต้องใช้ความสามารถในการคาดการณ์ และความรูท้ างวิชาการทัง; ทีเ" ป็ นทฤษฎีและปรึกษา
จากผูร้ ู้ ผูม้ ปี ระสบการณ์
แนวคิดที" 2: กระบวนและเนื;อหาของวิธกี าร แนวคิดนี; จะเกีย" วข้องกับการกําหนดโครงการเพือ" แก้ไขปั ญหาที"
เกิดขึน; และมุง่ สูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยทีจ" ะต้องตอบคําถามทัง; 8 คําถามคือ
จะทําไปทําไม
จะทําอะไร
จะทําทีไ" หน
จะทําเมือ" ไร
จะทําโดยใคร
จะทําเพือ" ใคร

จะทําอย่างไร
จะใช้จา่ ยเท่าไร
แนวคิดที" 3: ความคิดสร้างสรรค์เป็ นการมองอนาคตทีต" อ้ งอาศัยความรูท้ เ"ี กิดจาก สัญชาตญาณ หรือการเรียนรู้
จากประสบการณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือเรียนจากข้อเท็จจริงทีเ" กิดขึน; เรียนรูจ้ ากผูอ้ "นื โดยอาจศึกษาเปรัยบเทียบจาก
บทเรียนแห่งความสําเร็จ (Benchmark) ของหน่ วยงานอื"น รวมทัง; การศึกษาองค์ความรู้ งานวิจยั ต่าง ๆ และการวิเคราะห์
สถานการณ์ ซึง" เป็ นการประเมินสภาพแวดล้อมทัง; ภายในและภายนอก
แนวคิดที" 4: การตัดสินใจต้องตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล และผสมผสานหลักการตัดสินใจแบบมีเหตุผล
(Rationalism)กับหลัการตัดสินใจแบบเพิม" ขึน; (Incrementalism) แต่ทงั ; นี; ต้องมุง่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาและ
ประโยชน์ของประชาชนเป็ นสําคัญ
โดยสรุป การวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ"น ต้องปรับกระบวนคิด โดยมุง่ เน้นผลทีจ" ะเกิด (ผลลัพธ์)
เป็ นตัวตัง; แล้วนํามาคิดหางานทีจ" ะทํา (ผลผลิต) รวมทัง; วิธกี ารทีจ" ะทํางานนัน; ให้สําเร็จและมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ)
ซึง" จะนําไปสูก่ ารพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพือ" ดําเนินการได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย
ผลผลิต

แนวทาง/โครงการ/กิ จกรรม
กระบวนการ

วิธีการทํางาน
คน / เงิ น / วัสดุอปุ กรณ์ / การจัดการ
ทรัพยากร

(ภาพที 1): แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน"

พรหมวิ หาร 4 กับการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
หลักพรหมวิหาร 4 จึงเป็ นธรรมะสําหรับ “ผูบ้ ริหาร” ซึง" ประกอบด้วย
1. เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผอู้ น"ื มีความสุข ความสุขเกิดขึน; ได้ทงั ; ทางกายและทางใจ ได้แก่ ความสุขจากการมี
ทรัพ ย์ ความสุข จากการใช้จ่ายทรัพ ย์ ความสุข จากการไม่เ ป็ น หนี; และความสุขจากการทํา งานที"ป ราศจากโทษหรือ
ปราศจากอันตราย
2. กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผอู้ "นื 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"ื ได้ด ี คําว่า "ดี" หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมือ"
ผูอ้ น"ื ได้ดจี งึ หมายถึงความปรารถนาให้ผอู้ น"ื มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิง" ๆ ขึน; โดยทีไ" ม่มจี ติ ใจอิจฉาริษยา
4. อุเบกขา คือ การรูจ้ กั วางเฉย หมายถึง การวางใจเป็ นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทําดีย่อมได้ดตี ามกฎแห่ง
กรรม ใครทําสิง" ใดไว้สงิ" นัน; ย่อมตอบสนองคืนบุคคลผูก้ ระทํา เมือ" เห็นใครได้รบั ผลกรรมในทางทีเ" ป็ นโทษก็ไม่ควรดีใจหรือคิด
ซํ;าเติมในเรือ" งทีเ" กิดขึน; ควรมีความปรารถนาดี สรุปการช่วยเหลือผูอ้ น"ื ให้พน้ จากความทุกข์ในลักษณะทีถ" ูกต้องตามทํานอง
คลองธรรม“ผูบ้ ริหาร” ซึ"งต้องดูแลทุกข์และสุขของบุคลากรในองค์กรจึงต้องมีพรหมวิหาร 4 เป็ นธรรมะประจําใจในการ
บริหารงานในองค์กร ดังตัวอย่างเช่น เมื"อ “ผู้บริหาร” มีจติ ใจทีม" เี มตตาและกรุณาต่อบุคลากรภายในองค์กร คือ มีความ
ปรารถนาให้บคุ ลากรในองค์กรมีความสุขและพ้นจากความทุกข์ คือ ปรารถนาให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทาํ งานในสภาพ
สิง" แวดล้อมที"ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อชีว ติ จะให้ความสําคัญกับการนําระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และการจัดการด้า นสิง" แวดล้อมมาใช้ในองค์กรอย่างจริง จัง โดยไม่เ ห็นว่า เป็ นค่าใช้จ่ายที"เ ป็ นภาระของการ
ประกอบกิจการ การที" “ผู้บริหาร” มีมุทติ าจิตก็ย่อมยินดีกบั ชีวติ ความเป็ นอยู่ในสถานประกอบการทีด" ขี น;ึ ของบุคลากรใน
องค์กร โดยไม่มคี วามรู้สกึ ที"ไ ม่ย ินดีกบั สิง" ดีๆ ที"บุคลากรในองค์กรจะได้รบั หรือไม่มคี วามรู้ส ึกทีไ" ม่ต้องการที"จ ะทําให้
บุคลากรในองค์กรมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด"ี ขี น;ึ หรือไม่มอี กุศลจิตเมือ" พบบุคลากรในองค์กรมีเวลาว่างจากการทํางานคือการไม่
ทํางาน11
องค์กรใดมีหลักธรรมในการบริหารด้วยโดยผูบ้ ริหารมีความปรารถนาให้ผอู้ "นื มีความสุข ความสุขเกิดขึน; ได้ทงั ; ทาง
กายและทางใจ มีความกรุณาต่อ “บุคลากร” ด้วยการไม่ทาํ ให้ “บุคลากร” ต้องทุกข์ใจกับการทีต" อ้ งทํางานกับ “ผูบ้ ริหาร” ที"
ไม่มคี วามกรุณา เช่น เป็ นคนเกรีย; วกราด มีอารมณ์ฉุนเฉียว ดุด่าว่ากล่าวโดยไม่รบั ฟั งเหตุผล พูดจาดูถูกเหยียดหยาม ทํา
ให้ได้รบั ความอับอายต่อหน้าธารกํานัล ใช้วาจาหยาบคาย ใช้วาจายกตนข่มท่าน ใช้อํานาจข่มเหงจิตใจ มีวจีพฆิ าตเป็ น
อาวุธประจํากาย รับปากใดๆ กับผูอ้ น"ื ว่าจะทํางานแล้วเสร็จได้ในเวลาจํากัดโดยที" “บุคลากร” เป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่ “ผูบ้ ริหาร”
ไม่ใช่ผรู้ บั ผิดชอบฯลฯ มีมทุ ติ าจิตกับ “บุคลากร” ด้วยการยินดีกบั ความสําเร็จของลูกน้อง และส่งเสริม“บุคลากร” ให้กา้ วหน้า
โดยไม่อคติ และไม่อจิ ฉาโดยเกรงว่า“บุคลากร” จะได้ดกี ว่าตนเอง ซึ"งเป็ นความคิดทีผ" ดิ เมือ" ลูกน้องประสบกับอุปสรรคใน
การทํางานใดๆ จะให้ความช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ไม่ซ;ําเติมด้วยการลงโทษอย่างไม่เป็ นธรรม ลงโทษโดยไร้
เหตุผล หรือลงโทษเพราะมีอาํ นาจอยู่ในมือผูท้ เ"ี ป็ น “ผูบ้ ริหาร” จึงต้องไม่หลงผิดคิดว่าตนเองเป็ น “ผูบ้ งั คับบัญชา” เพื"อทีจ" ะ
ได้ไม่ทําตัวเป็ นผู้ทค"ี อยบังคับและสังให้
" “บุคลากร” ต้องทําตามทีส" งทุ
ั " กเรื"องไม่ว่าสิง" นัน; จะถูกต้องตามทํานองครองธรรม
หรือไม่เพราะเห็นว่า “บุคลากร” คือ “ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา” ซึ"งเป็ นผู้ทอ"ี ยู่ภายใต้คําสังจะสั
" งให้
" ทาํ สิง" ใดก็ได้ตามใจชอบไม่ว่าสิง"
นัน; จะชอบธรรมหรือไม่เพื"อทีจ" ะได้ช"อื ว่าเป็ น “ผู้บริหาร” หากธรรมะไม่มใี นหัวใจแล้วการบริหารการปกครององค์กรก็ล้ม
สลายอย่างแน่นอน การมีอุเบกขาของ “ผูบ้ ริหาร” คือ หากพบว่าบุคลากรในองค์กรไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการความปลอดภัยก็
จะพิจารณาได้ว่าบุคลากรในองค์กรจะต้องได้รบั อันตรายจากการฝ่ าฝื นมาตรการความปลอดภัย แต่ก็ไม่ปล่อยให้ได้รบั
อันตรายจากการกระทํานัน; ยังมีความปรารถนาดี คือ พยายามทีจ" ะทําทุกวิถที างให้บุคลากรในองค์กรพ้นจากโอกาสของ
การได้รบั อันตรายนัน; และหาวิธใี ห้บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ติ ามมาตรการความปลอดภัยให้ได้ในทีส" ุดไม่ใช่ไม่ใส่ใจโดยเห็น
ว่ามีมาตรการความปลอดภัยแล้วแต่ไม่ปฏิบตั ติ ามเองจึงเป็ นสิง" ทีช" ่วยไม่ได้ ผูซ้ ง"ึ เป็ น “ผูบ้ ริหาร” ก็ตอ้ งดูแลทุกข์และสุขของ
“บุคลากร” จึงต้องมีพรหมวิหาร 4 เป็ นธรรมะประจําใจด้วยเช่นกัน ดังคํ
" าว่า “หัวหน้า” มาจากคําว่า “หัว” และ คําว่า “หน้า”
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ใน “หัว” มี “สมอง” จึงได้ไว้คดิ สร้างสรรค์งานทีด" ี คิดแก้ไขปั ญหาทีเ" กิดจากการทํางาน ให้คาํ แนะนําและคําปรึกษาแก่ลูกน้อง
สามารถเป็ นทีพ" ง"ึ ของ “ลูกน้อง” ได้“หน้า” มีไว้ทงั ; รับผิด และรับชอบจากงานทีด" ูแล ไม่ใช่รบั แต่ความชอบทีเ" กิดขึน; จากงาน
เพียงผู้เดียว แต่ความผิดพลาดจากงานกลับผลักให้ลูกน้องเป็ นผู้รบั ผิดแต่เพียงผู้เดียว ดังนัน; “หัวหน้า” จึงต้องมีความ
เมตตาและความกรุณาต่อลูกน้องด้วยการใส่ใจในการดูแล “ลูกน้อง” เสมือนหนึ"งสมาชิกในครอบครัว เพราะคําว่า “ลูกน้อง”
มาจากคําว่า “ลูก” และ คําว่า “น้อง” จึงต้องมีเมตตาต่อ “ลูกน้อง”ไม่ใช่ ใช้แต่งานเท่านัน; เพื"อให้“ลูกน้อง” มีความสุขกับการ
ทํางาน และทํางานอย่างเต็มความสามารถ ดังนัน; การบริหารโดยหลักธรรมจึงนํ าประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน" ได้อย่างแท้จริง
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