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ภาวะผูน้ ํากับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัด เป็ นระบบการดําเนินการเพื0อให้เกิด
การบริหารการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ ของวัดทัง2 4 ด้าน ทีม0 ตี ่อชุมชนและสังคม คือ การช่วยเหลือเกือ2 กูล งาน
การสาธารณะประโยชน์ งานการจัดการสาธารณสมบัติ การช่วยเหลือเกือ2 กูลประชาชนและสรรพสัตว์ ซึง0 การจัดการงาน
สาธารณะสงเคราะห์ ทัง2 4 ด้าน ทีต0 อ้ งมีระบบการบริหารจัดการทีด0 โี ดยมีองค์ประกอบสําคัญตัง2 แต่ การแสดงบทบาทใน
การนําของผูน้ ํ าหรือเจ้าอาวาส วัดแต่ล่ะแห่งทีต0 ้องแสดงออกถึงความสามารถในการนําตนให้เป็ นแบบอย่าง นําคนให้
ทํางาน นํางานให้สาํ เร็จและนําวัดสู่การพัฒนาให้เกิดความพร้อมให้บริการงานสาธารณะสงเคราะห์ ทัง2 การจัดการงาน
สังคมสงเคราะห์ ในรูปแบบของตัวแบบราชการทีม0 กี ารให้บริการอย่างเป็ นระบบ มีนโยบาย มีแผนงานโครงการรองรับ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม และประชาชนได้ในรูปแบบ การทํางานในระบบราชการ หรือ การให้การ
สงเคราะห์สงั คมแบบการอนุ เคราะห์ เป็ นการให้บริการเป็ นครัง2 คราวเฉพาะหน้า เพื0อการเยียวยาความเดือดร้อน ใน
เบือ2 งตัน แก่ผูป้ ระสบภัยที0 ได้รบั ความทุกข์รอ้ นในด้านต่างๆ รวมถึง รูปแบบการให้บริการแบบมีส่วนรวมทีต0 ้องมีการ
คิดวิเคราะห์ กําหนดเป้ าหมายการให้ความช่วยเหลือแนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ใ ห้บริการและผู้รบั ผู้
บริการ โดยทีก0 ารจัดการทัง2 หมดนี2จะมีประสิทธิภาพได้ คณะทํางานต้องมีระบบการจัดการทีช0 ดั เจนตัง2 แต่ การวางแผน
การจัด ระบบงาน การจัด การด้า นบุ ค ลากร การอํา นวยการ และการควบคุ ม งานอย่ า งต่ อ เนื0 อ งด้ว ยทีม งาน หรือ
คณะทํางานการจัดการที0มปี ระสิทธิภาพ คือ มีผู้นําทีมงานที0ดี มีสมาชิกทีมงานคุณภาพ มีระบบความสัมพันธ์ของ
สมาชิกทีด0 ตี ่อกัน มีการเรียนรูก้ ารอยู่ร่วมกัน และการนําทํางานร่วมกันพร้อมให้บริการงานสาธารณะสงเคราะห์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ ํา ประสิทธิภาพการจัดการ งานสาธารณะสงเคราะห์

Abstract
Leadership and efficiency management of public work in temple is systematic action to ensure the
managements of public work. It can be divided into four aspects as; the supporting, the public work, the
public property and helping people and animals. These aspects should have a good management system to
be the main key as; the role of the Leader or abbot, each temple should demonstrate an ability to be the
model, to led people to work, to success work and to prepare and develop temple to be a good public work.
However, the formal management system, policy, the planning of social community need and the formal
population’s work or the provision of social welfare assistance is the contemporary help for to ameliorate the
suffering that includes providing a majority of participation analysis to assistance the co-operation between
∗

นิสติ ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

the service provider and the servicer. All deals will be effective, there must be a clear from the planning
system, the personal management, directing and continuous controlling team or the working of efficient
management is a good team leader, the equality of the member, the relationship in team, the participation
learning and to effectively work together.
Key words: Leadership, Efficiency Management, Public Work.

บทนํา
ภาวะผูน้ ํากับการจัดการประสิทธิภาพของงานสาธารณะสงเคราะห์ตามบทบาทหน้าทีข0 องวัดทัง2 ในด้านการ
จัดการเพื0อการช่วยเหลือเกือ2 กูล การจัดการสาธารณะสมบัติ การจัดการงานสาธารณะประโยชน์ การสงเคราะห์ และ
การช่วยเหลือสรรพสัตว์ทงั 2 4 งานหลัก ดังกล่าวนี2 มีความสําคัญต่อการทําหน้าที0และการแสดงบทบาทของวัดที0ควร
ช่วยเหลือเกือ2 กูลสังคม ชุมชุน และประชาชน ให้มคี วามสัมพันธ์ทด0ี ตี ่อกัน มีความเอือ2 อาทร ด้วยนํ2าใจ มิตรไมตรีและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างมีภราดรภาพองค์ประกอบสําคัญทีจ0 ะทําให้เกิด การจัดการทีม0 ปี ระสิทธิภาพ คือการ
กําหนดวัตถุประสงค์การจัดการงานทัง2 4 ด้านทีช0 ดั เจน การมุ่งหวังผลลัพธ์ หรือผลสําเร็จทีช0 ดั เจนตลอดจน การมีระบบ
บริหารการจัดการทีด0 ี ตัง2 แต่มกี ารวางแผน การจัดโครงสร้างของงาน การมีบุคลากรทีม0 คี วามเหมาะสม ทัง2 เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพมีระบบการดําเนินงานที0ดแี ละมีการควบคุมการดําเนินงานอยู่อย่างต่ อเนื0องด้วยกระบวนทัศน์และ
แนวคิดการจัดการที0เหมาะสม จากลักษณะตัวแบบการจัดการงานสงเคราะห์ท0หี ลากหลายแนวทางตามทฤษฎีการ
1
จัดการงานสาธารณะสงเคราะห์สงั คม

แบบจําลองความคิ ดสู่การจัดการประสิ ทธิ ภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัด
มีรปู แบบของระบบการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดต่อชุมชน หรือสังคม ในงานการสาธารณะ
สงเคราะห์ ทัง2 4 ด้าน คือ
1. งานการจัดการเพื0อการช่วยเหลือเกือ2 กูล
2. งานการจัดการสาธารณะประโยชน์
3. งานการจัดการสาธารณะสมบัติ
4. งานการเกือ2 กูลประชาชนและสรรพสัตว์
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การจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัด
1. งานการช่วยเหลือเกือ2 กูล
2. งานสาธารณะประโยชน์
3. งานสาธารณะสมบัติ
4. งานสงเคราะห์ประชาชนและสรรพสัตว์
ผลลัพธ์การจัดการ
1. ผลงานมีคุณภาพ
2. ผูร้ บั บริการพอใจ
3. ผูใ้ ห้บริการพอใจ

วัตถุประสงค์การจัดการ
1. มีระบบการจัดการ
2. มีความประหยัด
3. บริหารการมีสว่ นร่วม

ระบบการจัดการ

Planning
การวางแผน

Organizing

Staffing

Directing

Controlling

จัดระบบงาน

บุคคลากร

การอํานวยการ

การควบคุม

สมดุล 3 ประโยชน์
1. ประโยชน์ศาสนา
2. ประโยชน์ชมุ ชม
3. ประโยชน์วดั
(ภาพทีO1) : การจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัด
จากแผนงานข้างต้นกล่าวถึง ระบบการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ทม0ี อี งค์ประกอบสําคัญจากแผนภาพ
ระบบการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัด สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบระบบการจัดการได้ดงั นี2
1. วัตถุประสงค์ของการจัดการ การจัดการสาธารณะสงเคราะห์ควรมีวตั ถุประสงค์ของการจัดการทีช0 ดั เจน
ดังนี2
1.1 มีระบบและการจัดการทีด0 ี
1.2 การจัดการมีความประหยัดทรัพยากร
1.3 มีการบริหารการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน

2. ผลลัพธ์การจัดการ วัดควรมีความมุง่ หวังผลสําเร็จของงานหรือผลลัพธ์การจัดการ งานสาธารณะ
สงเคราะห์ทช0ี ดั เจนดังนี2
2.1 มีผลงานการจัดการทีม0 คี ุณภาพ
2.2 ผูร้ บั บริการทุกงานมีความพึงพอใจ
2.3 ผูใ้ ห้บริการหรือคณะทํางานมีความพึงพอใจ
3. ประสิ ทธิ ภาพการจัดการ งานสาธารณะสงเคราะห์
โดยนิยามความหมายของคําว่าประสิทธิภาพการจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน การบริการทีใ0 ช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่า ผ่านกระบวนการจัดการทีด0 แี ล้วมีผลลัพธ์การบริหารทีส0 อดคล้องกับวัตถุประสงค์2ทีก0 ําหนดไว้
ตามแผนภาพ ข้างล่างนี2
วัตถุประสงค์
การจัดการ

ปั จจัยนําเข้า
การบริหาร

กระบวนการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธ์การจัดการ

ข้อมูลย้อนกลับ

(ภาพทีO 2) : ระบบการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัด
จากแผนภาพอธิบายได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ ทัง2 4 ด้าน จะเป็ นจุดตัง2 ต้น
ให้มีการจัดเตรียมปั จจัยนํ าเข้า หรือ สรรหาทรัพยากรเพื0อการบริหารอย่างต่ อเนื0องและเหมาะสมทัง2 ด้าน การเงิน
งบประมาณ บุ ค ลากร วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละแนวทางการจัด การด้ว ยความรอบคอบ ประหยัด และมีคุ ณ ภาพตลอด
กระบวนการ เพื0อทําให้เกิดผลงานทีค0 าดหวัง สอดคล้อง กับ ความมุ่งหมายทีก0 าํ หนดไว้ คือ
1. งานมีระบบการจัดการทีด0 ี
2. การจัดการมีความประหยัดทรัพยากร
3. บริหารการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
4. ระบบการบริหารจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์
ประสิทธิภาพการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์จะเกิดขึน2 ได้ด้วยระบบการบริหารการจัดการที0ดี
โดยมีองค์ประกอบพืน2 ฐานดังนี2
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พฤศจิกายน 2557.

4.1 การวางแผน (Planning)
คณะทํางานต้องมีการวางแผนเพื0อการปฏิบตั งิ านทีม0 แี ผนงานเพื0อการจัดการให้บรรลุเป้ าหมาย
ได้ดว้ ยดีมคี วามประหยัดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
4.2 มีการจัดโครงสร้างระบบงาน (Organizing)
ให้คณะทํางานมีการจัดโครงสร้างการบริการ ระบบการสังการ
0
การประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือในทีมงาน
4.3 บุคลากรการทํางาน (Staffing)
มีการจัดเตรียมบุค ลากรการจัด การงานสาธารณสงเคราะห์ใ ห้เหมาะสม เพียงพอและพร้อ ม
ปฏิบตั งิ านได้ทงั 2 ในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
4.4 การดําเนิ นงาน (Directing)
เป็ นการสร้างสายงานการดําเนินการอํานวยการให้งานบรรลุผล ให้ทุกคนมีความพอใจ ทัง2 ผู้
ให้บริการและผูร้ บั บริการงานสาธารณสงเคราะห์
4.5 การควบคุม (Controlling)
เป็ นการจัดการให้เกิดการควบคุมติดตามกํากับดูแลการทํางานอย่างต่อเนื0องเป็ นระบบและให้เกิด
ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานทีก0 าํ หนดไว้
กล่าวได้ว่าระบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ทงั 2 หมด ต้องผ่านระบบการบริหารที0สอดคล้อง
สอดรับกันในทุกกระบวนการตัง2 แต่ขนั 2 การวางแผน การจัดโครงสร้างระบบงาน การจัดบุคลากร การอํานวยการและการ
ควบคุมงานตามแผนภาพ
การวางแผน
Planning
การควบคุม
Controlling

งานช่วยเหลือ
เกือ2 กูล
งานสงเคราะห์
คนและสรรพ
สัตว์

การ
อํานวยการ

งานสาธารณะ
ประโยชน์

การจัดระบบงาน
Organizing

งานสาธารณะ
สมบัติ

การจัด
บุคลากร

(ภาพทีO 3): ระบบการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดทัง2 4 งาน

จากแนวคิดของ สมเกียติ วันทนะ3 ที0อธิบายถึง ตัวแบบการดําเนินงานการสังเคราะห์
จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การสังคมสงเคราะห์ด้วยระบบการสงเคราะห์ประชาชนแบบให้เปล่าจากรัฐสู่ประชาชนผู้
เดือดร้อน โดยการแสดงบทบาท การทําหน้าที0 และ การแสดงความรับผิดชอบด้วยแผนงานโครงการและกิจกรรมที0
กํา หนดไว้ใ นนโยบายหรือ แผนปฏิบ ัติการรายปี มีก ารจัด ทํา งบประมาณเตรีย มการไว้เ พื0อ การปฏิบ ัติท0ีมีตัว ชี2ว ัด
ความสําเร็จทีช0 ดั เจนเพื0อการสังคมสงเคราะห์ดว้ ยการช่วยเหลือเกือ2 กูลผูเ้ ดือดร้อน ผูด้ อ้ ยโอกาสและพิการการเยียวยา
ฟื2 นฟู ผู้ประสบภัยในชีวิต ในด้านต่างๆ ตลอดจนการสร้างเสริมความพร้อมในการดําเนินชีวติ ด้านการอาชีพการมี
รายได้ ทัง2 การมีงานทําทีเ0 ลีย2 งดูตนเองและครอบครัวได้
5. ผลการดําเนิ นงานทีOมีความสมดุล 3 ประโยชน์
การจัดการประสิทธิผลงานสาธารณะสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ทัง2 4 งาน เมื0อมีการบริการจัดการอย่าง
ดีแล้วจะต้องเกิดประโยชน์อย่างสมดุล 3 ประโยชน์ คือ 1. ประโยชน์ศาสนา 2. ประโยชน์ประชาชน 3. ประโยชน์วดั
ประโยชน์ อ ย่ า งสมดุ ล ทัง2 3 ประการเหล่ า นี2 เรีย กอีก อย่ า งว่ า สมประโยชน์ ห รือ ประโยชน์ 3 อย่ า งซึ0ง เจ้า อาวาส
คณะทํางาน หรือผูป้ ฏิบตั งิ านต้องระลึกรูเ้ สมอว่า การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ทด0ี ี ต้องมีผลลัพธ์การจัดการ ใน
ประโยชน์ 3 อย่างอยู่เสมอในทุกๆงานทีใ0 ห้บริการตามแผนภาพ

งานสาธารณะ
ประโยชน์

งานการช่วยเหลือ
เกือ2 กูล
ประโยชน์
วัด

ประโยชน์
ศาสนา

ประโยชน์
ประชาชน
งานสงเคราะห์
ประชาชนและสัตว์

งานสาธารณะสมบัติ

๗. การบรรลุวตั ถุประสงค์และเกิ ดผลลัพธ์การดําเนิ นงาน
(ภาพทีO 4): ผลงาน 3 ประโยชน์ของงานสาธารณะสงเคราะห์
6. รูปแบบการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ ซึง0 ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี2
6.1 วัดมีบทบาทหน้าทีแ0 ละความรับผิดชอบต่อสังคมทัง2 4 ด้าน
(1) การช่วยเหลือ เกือ2 กูล
(2) งานการสาธารณะประโยชน์
(3) งานการสาธารณะสมบัติ
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สมเกียรติ วันทะนะ, นโยบายสังคมสําหรับประเทศไทย, รายงานการประชุมวิชาการ ประจําปี 2536 ของสถาบันวิจยั เพือ0
พัฒนาประเทศ, เมือ0 วันที0 10 ธันวาคม 2536.

(4) งานการสงเคราะห์ ประชาชนและสรรพสัตว์
6.2 วัดกําหนดวัตถุประสงค์การจัดการทีช0 ดั เจน
6.3 วัดกําหนดคุณลักษณะของของผลงานทีช0 ดั เจน
6.4 วัดมีการจัดระบบบริการทีช0 ดั เจนตัง2 แต่การวางแผนการจัดการ การจัดระบบงาน การจัดการบุคล
ลากร การอํานวยการปรับปรุงและการควบคุมการดําเนินงาน
6.5 วัดมีการจัดการและเลือกสรรตัวแบบการให้บริการงานสาธารณะสงเคราะห์ ต่างๆทีเ0 หมาะสม ต่อ
ปั จจัยแวดล้อม ประเภทของความเดือดร้อนและลักษณะปั ญหาอุปสรรค เฉพาะหน้าซึง0 มีตวั แบบการช่วยเหลือเกือ2 กูล 3
แนวทาง คือการให้ความช่วยเหลือแบบราชการตัวแบบการให้ความช่วยเหลือแบบการอนุ เคราะห์ และการให้ความ
ช่วยเหลือเกือ2 กูลแบบการมีสว่ นร่วม
6.6 การสร้างสรรค์ผลงานทีเ0 กิดผล 3 ประโยชน์ทม0ี ี ประโยชน์วดั ประโยชน์ประชาชน และประโยชน์
พระพุทธศาสนา
7. ความสัมพันธ์ของแต่ล่ะปัจจัยการดําเนิ นงาน ต้องพิจารณาถึงเส้นทาง ทิศทางความสัมพันธ์อย่าง
มีเหตุผล คือ
7.1 รูปแบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ทงั 2 4 ด้านกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดการ
และการบรรลุเป้ าหมายการจัดการทัง2 3 ประเด็นทีก0 าํ หนดไว้
7.2 วัตถุ ประสงค์ของงานและผลลัพธ์การจัดการมีความหวังจะเกิด ขึ2นได้ก็ต่ อเมื0อคณะทํางานมี
ประสบการณ์จดั การ ตัง2 แต่การวางแผน จนถึงการควบคุมงาน
7,3 ความสัมพันธ์ของระบบการจัดการทัง2 5 กระบวนการกับผลการดําเนินงานเป็ น 3 ประโยชน์ท0ี
เป็ นเหตุ-เป็ นผลซึง0 กันและกัน
วิทยากร เชียงกูล4 สรุปไว้ว่า การทํางานให้มปี ระสิทธิภาพ คือการทํางานทีม0 รี ะบบ ทําให้เกิดงาน
ทีม0 ผี ลผลิตคุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างคุม้ ค่าเหมาะสมและมีความประหยัดซึง0 สอดคล้องกับแนวคิดของ
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์5 ซึ0งอธิบายถึงประสิทธิภาพไว้ว่า เป็ นการบริหารงานที0มีประสิทธิผลหากเป็ นองค์กรหรือ
หน่ วยงานไม่แสวงหาผลกําไร จะหมายถึงมีผลการปฏิบตั งิ านทีท0 ุกฝ่ ายรวมใจเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ มีคุณค่าต่อ
สังคมโดยรวม จึงกล่าวได้ว่าความหมายของประสิทธิภาพดังกล่าวนี2สอดคล้องกันแนวทางการจัดการงานสาธารณะ
สงเคราะห์ของวัดทีเ0 กือ2 กูลโดยมุ่งเน้นผลการดําเนินงาน 4 ลักษณะ
1. ประหยัดทรัพยากรการจัดการ
2. มีผลงานทีม0 คี ุณภาพ
3. มีผลงานทีท0 ุกฝ่ ายพอใจ
4. เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อสังคมทัวไป
0
ส่ว นในมิติข องการทํา งานการสาธารณะสงเคราะห์ท0ีค วรสร้า งการมีส่ว นร่ ว มตามตัว แบบการ
สงเคราะห์แบบมีสว่ นร่วมสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิญญา กังสนารักษ์6 ซึง0 ได้อธิบายกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมการทํางานไว้ว่า
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วิทยากร เชียงกูล, พจนานุ กรมศัพท์เศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน, 2540), หน้า 169.
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ,์ การบริหารและการพัฒนาองค์การ, เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารและพัฒนาองค์กร(โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), หน้า 25-30.
6
อภิญญา กังสนารักษ์, รูปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรทีO มีประสิ ทธิ ภาพ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), หน้า 134.
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1. การรวมพลังประชาชนกับองค์ภาครัฐ
2. การริเริม0 โครงการร่วมการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
3. ร่วมตัดสินใจกําหนดแผนงานโครงการ
4. ร่วมกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางบริหารโครงการ
5. การร่วมกันแสวงหา ทรัพยากรการจัดการ
6. ร่วมดําเนินการ บริหารจัดการ โครงการให้คุม้ ค่า และเกิดผลประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดของ
7
ถวิลวดี บุรกี ุล ซึง0 กล่าวถึงกระบวนการมีสว่ นร่วมในการทํางานสาธารณะไว้ว่า
1. การร่วมแสวงหาข้อมูล รับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
2. ร่วมปรึกษาหารือกันวางแผนงาน
3. ร่วมปฏิบตั งิ านตามแบบทีก0 าํ หนดไว้
4. ร่วมติดตามผลงาน
5. มีการสือ0 สารรอบทิศทางในการทํางาน
กล่าวได้ว่า แนวคิดเชิงเหตุผลของการทํางานแบบมีสว่ นร่วมนี2 สอดคล้องกับการให้บริการงานสาธารณะ
สงเคราะห์ตามตัวแบบการมีสว่ นร่วมซึง0 เป็ นการจัดการของวัดทีส0 ามารถใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจได้ว่าแต่ละทีม0 ปี ั ญหาความ
ทุกข์รอ้ นของประชาชนหรือชุมชน วัดจะดําเนินการให้การสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วมหรือไม่ ถ้าเห็นว่าการดําเนินการ
สงเคราะห์แบบมีสว่ นร่วมมีความเหมาะสม ทีค0 ณะทํางานการสงเคราะห์สงั คมพร้อมจะดําเนินการได้ตามหลักการมีส่วน
ร่วม
ในส่ ว นของเนื2 อ หาสาระสํา คัญ ของงานสาธารณสงเคราะห์ ข องวัด ซึ0ง เป็ น ส่ ว นหนึ0 ง ของงานการ
สาธารณู ปการซึ0ง กรมการศาสนา8 ได้ให้คณะทํางานหมายความถึงการจัดการเกี0ยวกับการพัฒนาวัดด้าน อาคาร
สถานทีแ0 ละสิง0 แวดล้อมเพื0อให้วดั เอือ2 ประโยชน์ตามภารกิจวัดด้านต่างๆ ได้แก่ การดูแล การทํานุ บํารุงรักษาสาธารณ
สมบัติข องวัด การสร้า งอาคารสถานที0 เช่ น พระอุ โ บสถ เมรุ อาคารเรีย น หอธรรม กุ ฏิ ศาลาการเปรีย ญ งาน
สาธารณู ป การแต่ ล ะวัด จะไม่ เ ท่ ากัน มากหรือ น้ อ ยขึ2นกับ ขนาดความพร้อ ม การจัด การของชุม ชน และบารมีข อง
เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ใ นวัดเป็ นสําคัญ ส่วนการสาธารณู ปการตามความหมายของ พระเทพปริยตั ิสุธี9 (วรวิทย์
คงฺคป{ฺโญ) ประกอบด้วย
1. การก่อสร้างและการบูรณบํารุงรักษาศาสนวัตถุและศาสนสถาน
2. กิจการเกีย0 วกับวัด การสร้างวัด
3. การจัดงานวัด การเรีย0 ไร เพื0อสาธารณกุศล
4. การศาสนสมบัตขิ องวัด
แนวทางการจัด การ งานสาธารณู ปการดัง กล่ าวข้างต้นจะทํา ให้ว ัดมีศกั ยภาพความพร้อมที0จ ะ
ดําเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดที0มตี ่ อชุมชนและสังคมได้ง่าย โดยปั ญหาของการสาธารณสงเคราะห์ซ0ึงท่าน
พระราชรัตนมุนี10 (ชัยวัฒน์ ป{ฺญาสิร)ิ สรุปไว้ว่าเป็ นการจัดให้มกี ารสงเคราะห์ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ผูอ้ ุปถัมภ์
บํารุงวัดทายก ทายิกาของวัด หรือประชาชนทัวไป
0 วัดเป็ นส่วนหนึ0งของสังคม วัดอยู่ได้กต็ อ้ งพึง0 บ้าน และบ้านอยู่ได้ก็
ต้องพึ0งวัด วัดเป็ นศูนย์กลางของของสังคม พระสงฆ์เป็ นที0พ0งึ ทางใจของประชาชน เมื0อประชาชนเดือดร้อน ก็เป็ น
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ถวิลวดี บุรกี ลุ , แนวคิ ดของการมีส่วนร่วมในระรบบประชาธิ ปไตย,จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า, 2549, หน้า 4-6.
กรมการศาสนา, หลัการบริ หารจัดการวัดในยุคโลกาภิ วตั น์ , (กรุงเทพมหานคร : เอพีกราฟฟิ คดีไชน์,2539) ,หน้า 7.
9
พระเทพปริยตั สิ ุธี (วรวิทย์ คงฺคป{ฺโ), เอกสารประกอบคําบรรยายเรืOองการปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 33.
10
พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ป{ฺญาสิร)ิ , การจัดการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 14.
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หน้าที0ของวัดที0จะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การสาธารณสงเคราะห์ จึงเป็ นหน้าที0ของวัดและเจ้าอาวาส ต้อง
ดําเนินการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที0วดั จะทําได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญศรี พานะจิตต์11 ซึ0งอธิบาย
เกี0ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์ ของวัดต่ อชุมชน สังคมไว้ว่า งานสาธารณสงเคราะห์เป็ นการแสดงบทบาทของ
พระสงฆ์และวัดเป็ นศูนย์เชื0อมประสานระหว่างคนจนกับคนรวยให้เป็ นสาธารณะ ประโยชน์แก่หน่วยงาน การสงเคราะห์
อาจเป็ นการดูแลด้านจิตใจ หรือการกระทําด้านอื0นๆ เช่น การให้คําปรึกษา การให้คําแนะนํา รวมทัง2 ให้การสงเคราะห์
ด้านวัตถุ เช่น การบริจาคเงินสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ถนน บ่อนํ2า โดยกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ตามทีก0 ําหนด
ไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม 4 ประการ คือ
1. การดําเนินการเพื0อช่วยเหลือเกือ2 กูลกัน ได้แก่ วัดหรือคณะสงฆ์ดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ0งมี
วัตถุประสงค์ ให้เป็ นสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างห้องสมุดประชาชน การตัง2 มูลนิธเิ พื0อคนยากจน
2. การช่วยเหลือเกื2อกูลกิจการของผู้อ0นื ซึ0งเป็ นไปเพื0อการสาธารณประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนเพื0อส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะ
3. การช่วยเหลือเกือ2 กูลสถานทีอ0 นั เป็ นสาธารณะสมบัติ ได้แก่ การช่วยเหลือเกือ2 กูลสถานทีส0 าธารณะ
เช่น การสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง สร้างการประปา เป็ นต้น
4. การช่วยเหลือเกือ2 กูลประชาชนและสรรพสัตว์ต่างๆ ในยามประสบภัย หรือการสงเคราะห์คนชรา
และสงเคราะห์คนพิการ
การสาธารณสงเคราะห์ นัน2 พระเดชพระคุณพระเทพปริยตั สิ ธุ 12ี (วรวิทย์ คงฺคป{ฺโญ), ได้กล่าวสรุปไว้ว่า
สาธารณสงเคราะห์เป็ นสิง0 ทีเ0 กิดขึน2 ตามโอกาสอันควร มีระเบียบปฏิบตั ทิ ช0ี ดั เจนสําหรับผูจ้ ดั การงานสาธารณะสงเคราะห์
หรือความเป็ นเจ้าอาวาสของวัดซึง0 มีบทบัญญัตไิ ว้ว่า
1. จัดกิจกรรมของวัดให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เป็ นธุระในการจัดการศึกษาอบรมแก่ บรรพชิต และคฤหัสถ์
3. ให้ความสะดวก ตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชน ในการบําเพ็ญกุศล
การสาธารณสงเคราะห์ ต้องจัดให้เป็ นไปเพื0อความเรียบร้อย สงบ ไม่ขดั ต่อพระธรรมวินัย และ ความสุข
ของบ้านเมืองจําเป็ นต้องมีการดูแลให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
กล่าวได้ว่า การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ให้มปี ระสิทธิภาพนัน2 ต้องมีองค์ประกอบในการจัดการทีด0 ี
มี เจ้าอาวาสที0มคี วามเป็ นผู้นํา ทีเ0 ป็ นแบบอย่างและเป็ นต้นแบบของการแสดงนํ2 าใจต่อคนอื0นและสาธารณะชนอย่าง
เหมาะสม

ภาวะผู้นําการจัดงานสาธารณะสงเคราะห์
เจ้าอาวาสถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญต่อการทําหน้าที0เป็ นผู้นําการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ท0คี วรได้
แสดงออกถึงบทบาทและความพร้อมตามหลักธรรม ปาปณิกธรรม 3 คือ
1. ความเป็ นผู้นํามีวิสยั ทัศน์ ทีOดี หมายถึง การทีผ0 ู้นํางานเป็ นผูม้ สี ายตาและความคิดกว้างไกลแล้วมี
การวางแผน และการดําเนินการอย่างเป็ นระบบเพื0อมุ่งสูค่ วามสําเร็จในอนาคต
2. ความเป็ นผูม้ ีมนุษย์สมั พันธ์ทีOดี มีจติ ใจกว้างเปิ ดใจพร้อมรับฟั งแนวความคิดและข้อเสนอแนะของ
ผูอ้ 0นื เป็ นผูม้ จี ติ ใจทีม0 คี วามเอือ2 อาทรต่อผูต้ กทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ
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บุญศรี พานะจิตต์, ความสําเร็จในการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของวัด : ศึกษากรณี วดั สวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 25.
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พระเทพปริยตั สิ ุธี (วรวิทย์ คงฺคป{ฺโญ), เอกสารประกอบคําบรรยายเรืOองการปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 62-65.

3. ความเป็ นผู้มี ค วามเชีO ย วชาญ ในงานมีก ารจัด การการทํ า งานอย่ า งถู ก ต้อ งและคล่ อ งแคล่ ว มี
ประสบการณ์แห่งความสําเร็จจนมีความชํานาญหรือเชีย0 วชาญในงานต่างๆ
4. คุณสมบัติความเป็ นผูน้ ําเชิ งพุทธ ดังกล่าวข้างต้นนี2 กล่าวโดยย่อ คือ เป็ นผูม้ คี วามคิดทีด0 ี มีสายตา
กว้างไกล เป็ นผู้มจี ติ ใจทีด0 งี าม มีความเป็ นกันเองกับคนอื0นทุกหมู่เหล่าและมีทกั ษะความชํานาญในการทํางานอย่าง
คล่องแคล่ว
สุรพล สุยะพรหมและคณะ13 ได้กล่าว ถึงคุณสมบัติของผู้นํา (Leader’s Qualification) ด้านการรู้จ กั
ตนเอง มีสาระสําคัญคือ การเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ มีปัญญารูจ้ กั คิดวินิจฉัย การทํางานมีจติ ใจทีด0 ี มีความถูกต้อง
เป็ นจริงในการทํางานและการมีพฤติกรรมการนํา มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ในการปฏิบตั งิ านพร้อม ดังนี2 ก็ต้องมีความรู้
ในหลักการสําคัญ 7 ประการ คือ
1. รูห้ ลักการ รูก้ ฎ กติกาการทํางาน
2. รูจ้ ุดหมาย รูเ้ ป้ าประสงค์ของการทํางาน
3. รูจ้ กั ตนเองมีความเข้าใจตนเอง รูค้ วามสามารถตนเอง
4. รูป้ ระมาณ รูจ้ กั ความพอดี มีความพอดีในการทํางานและการประพฤติตน
5. รูก้ าล รูเ้ วลารูก้ าละเทสะ ในการทํางานและการวางตน
6. รูช้ ุมชน รูส้ งิ0 แวดล้อมของอาคารและปั จจัยการทํางาน
7. รูบ้ ุคคล รูจ้ กั คนทีเ0 กีย0 วข้องในงาน รูจ้ กั การใช้คนทํางานได้สาํ เร็จ
นอกจากนัน2 ความเป็ นผูน้ ํา เป็ นผูบ้ ริหารกิจการงานสังคมสงเคราะห์ตอ้ งเป็ นผูม้ ธี รรมในหัวใจ เป็ นพลัง
ในการทํางานและการบริหารงาน 4 อย่าง
1. ปั ญญาพละ คือ การมีกาํ ลังแห่งความรูแ้ ละปั ญญา
2. วิรยิ ะพละ คือ กําลังแห่งความเพียรในการทํางาน
3. อนวัชชพละ คือ เป็ นกําลังแห่งความสุจริตปราศจากการทุจริตในงาน
4. สังคหพละ คือ มีกาํ ลังแห่งความสามัคคีร่วมงานกับผูอ้ 0นื
คณะทํางานการจัดการประสิ ทธิ ภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
องค์ประกอบของปั จจัยแห่งความสําเร็จในการทํางานสังคมสงเคราะห์ทท0ี ุกคนทุกระดับต้องรูม้ บี ทบาทหน้าที0
และพร้อมทํางานเน้นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
1. มีผบู้ ริหารเป็ นผูน้ ําทีมงาน
2. มีสมาชิกของทีมงานทีมคี ุณภาพ
3. สมาชิกของทีมงานมีสมั พันธภาพทีด0 ตี ่อกัน
4. สมาชิกทีมงานทุกคน มีจติ ใจดีงามเสียสละ
5. ทีมงานมีกระบวนการเรียนรูแ้ ละการสือ0 สารทีด0 ี
กล่าวได้ว่า ทัง2 ผูน้ ํางานการสาธารณะสงเคราะห์และคณะทํางานการสังคมสงเคราะห์ต้องมีคุณธรรมมีความ
รับผิดขอบพร้อมทํางานบริการสาธารณะให้งานสําเร็จผลให้ทุกคนพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนภาพ
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สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎี องค์การและการจัดการเชิ งพุทธ, พิมพ์ครัง2 ที0 1, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 43.

บทบาทหน้าทีข0 องผูน้ ํางานสังคมสงเคราะห์
ผูน้ ําตามหลักปาปณิกธรรม 3

ผูน้ ําตามหลักสัปปุรสิ ธรรม 7

พละธรรม 4
1. ปั ญญาพละ
2. วิรยิ ะพละ
3. อนวัชชพละ
4. สังคหพละ

คณะทํางานคุณภาพ

ผูน้ ําดี

สมาชิกดี

สัมพันธภาพดี

มีการเรียนรู้

สมาขิกมีจติ ใจ
ดีงาม

(ภาพทีO 5): บทบาทการทํางานของผูน้ ํางานสังคมสงเคราะห์

จากแผนภาพ อธิบายได้ว่า ผูน้ ํางานการจัดการสาธารณะสงเคราะห์ควรมีคุณสมบัตมิ คี วามรูค้ วามสามารถ
พืน2 ฐานตามหลักธรรมปาปณิกธรรม 3 และตามหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 พร้อมกับมีความสามารถในการใช้ พละธรรม 4
เพื0อการนํ างานในการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ หรืองานการสังคมสงเคราะห์ตงั 2 แต่การใช้พลังปั ญญา พลังแห่ง
ความพยายาม พลังแห่งการทํางานโดยสุจริต และพลังแห่งการรวมกลุ่ม ความรัก ความสามัคคี พร้อมที0จะนํางานให้
บรรลุผล นําคนให้ทาํ งาน นําองค์กร ให้พฒ
ั นา ด้วยทีมงานหรือคณะทํางานทีม0 คี ุณภาพ คือ การมีผนู้ ําทีด0 ี การทีสมาชิก
ทีด0 ี สมาชิกมีสมั พันธภาพทีด0 ตี ่อกัน สมาชิกและทีมงานมีการเรียนรูร้ ่วมกัน และสมาชิกมีจติ ใจทีด0 งี าม

บทสรุป
ภาวะผูน้ ํ ากับการสร้างคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานการสาธารณะสงเคราะห์ของวัดที0มตี ่อชุมชนจะ
เกิดขึ2นได้ต้องมีระบบและรูปแบบการจัดการที0ดีมีองค์ประกอบด้านบุคคล ระบบงาน ระบบการจัดการ และปั จจัย
สนับสนุนต่างๆ อย่างเหมาะสมดังนี2
1. ความเป็ นผูน้ ําของเจ้าอาวาสที0ต้องมีวสิ ยั ทัศน์มคี วามเข้าใจและได้ให้ความสําคัญต่อการทําหน้าทีผ0 ูน้ ํ า
งาน ผูน้ ําตน ผูน้ ําคน และเป็ นผูน้ ําองค์กรสูก่ ารพัฒนา พร้อมทําหน้าทีง0 านการสาธารณะสงเคราะห์ หรืองานการสังคม
สงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะทํางานการจัดการสาธารณะสงเคราะห์ต้องมีคุณภาพ มีคุณธรรมมีความรู้ มีความสามารถ มีความ
ตัง2 ใจ และมีการพัฒนาคณะทํางาน สูก่ ารเป็ นทีมงานการสงเคราะห์สงั คมอย่างมีคุณภาพ
3. มีระบบการจัดการงานทีม0 ปี ระสิทธิภาพตัง2 แต่การมีระบบการวางแผน มีระบบโครงสร้างการทํางาน มี
การจัดการด้านบุคลากร การอํานวยงาน และความสามารถในการควบคุม งานได้อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ
สามารถบริหารจัดการ งานสาธารณะสงเคราะห์ทุกด้านได้อย่างเหมาะสม ทัง2 ในรูปแบบของตัวแบบราชการ ตัวแบบ
การอนุเคราะห์ หรือตัวแบบการมีสว่ นร่วม
4. การมุ่งผลลัพธ์การจัดการทีม0 ปี ระสิทธิภาพ ใน 3 มิติ คือ
4.1 ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดการอย่างชัดเจน คือ การมีระบบการจัดการทีด0 ี การจัดการมีความ
ประหยัดทรัพยากรและมีการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
4.2 มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ทก0ี ่อให้เกิดผลงานที0มคี ุณภาพผูร้ บั บริการมีความพอใจ และผู้ให้บริการก็มคี วาม
ยินดี
4.3 สัมฤทธิผลการทํ
างานทีม0 คี ุณลักษณะสมดุล เน้นประโยชน์ 3 อย่าง คือ ประโยชน์พระพุทธศาสนา
}
ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อวัด เกิดประโยชน์ 3 อย่าง พอเหมาะ พอดี พอควร
5. ทุกฝ่ ายได้ร่วมกันทํางานผ่านหลักธรรม พละ 4 ทีท0 าํ ให้เกิดสัมฤทธิผล
} การทํางาน คือ การใช้กาํ ลังปั ญญา
ต่อการบริหาร การใช้ กําลังแห่งความพยายาม สู่ความสําเร็จ การใช้กําลังแห่งความสุจริต ในการให้บริการและการ
สร้างเสริมพลังแห่งความสามัคคีร่วมกัน สร้างสรรค์ ความสําเร็จให้เกิดขึน2 กับงานการสังคมสงเคราะห์ หรืองานการ
สาธารณะสงเคราะห์ของวัดทีม0 ตี ่อสังคมและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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