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เร่ิมบรรยายเวลา  ๐๙.๐๐ น. เนื้อหาการบรรยายมีดังนี้ 

  การเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติงาน  คือ  หลักธรรมมาภิบาล  
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักคุณธรรมและจริยธรรม  การฝึกเจริญจิตเพื่อการพัฒนาจิตใจ  บรรยายโดยนายเจษฎา  
พวงเงิน  ปลัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   เป็นการใช้หลักธรรมปฏิบัติในการ
บริหารงานทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ  ผู้บริหารระดับต้น  ระดับกลาง  หรือระดับสูง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดไห  ให้ 
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ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  โดยการปกครองและบริหารที่ดี  ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ผู้บริหารต้องมี “ประมุขศิลป์” คือ 
คุณลักษณะการเป็นผู้น าที่ดี  อันเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ส าคัญ  ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ลงมาถึงหัวหน้างานทุกระดับ ให้สามารถ
ปกครอง  และบริหารองค์กรที่ตนรับผิดชอบ  ให้ด าเนินไปถึงความส าเร็จอย่างได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  และให้ถึงความ
เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอย่างมั่นคง  รวมไปถึงพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไปและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม
โครงการสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน 

  การเสริมสร้าง “ค่านิยมร่วม”  (Shared  Values)  เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์เป็นวิธีการ
หนึ่งในการปลูกฝังแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดในหมู่พนักงาน  ค่านิยมร่วมนี้ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  ผูกพันกับ
องค์กร  อีกท้ังท าให้พนักงานเกิดความชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังพฤติกรรมแบบใดจากตน  และประเมินตนเองได้อย่างมั่นใจว่า  
เมื่อปฏิบัติตนตามนั้นแล้วย่อมส่งผลดีต่อผลงานของตนและองค์กร  แม้ว่ายังไม่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานในเวลานั้นก็
ตาม 

  อย่างไรก็ตาม  หลายองค์กรประสบปัญหาว่า  หลักการและค่านิยมที่หวังจะปลูกฝังส่งเสริม  นั้นมิได้มี
ความหมายในทางปฏิบัติ  เป็นแต่เพียงค าพูดสวยหรูบนแผ่นกระดาษเท่านั้น  บางองค์กรอาจได้ด าเนินการหลายประการเพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยมเหล่านั้น  แต่กระท าเป็นครั้งคราวปราศจากการวางแผน  ผลที่ได้รับจึงไม่ทั่วถึงหรือมีพลังเพียงพอ  หรือบางองค์กร
อาจได้ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  แต่ยังขาดการประเมินผล  จึงยากจะตัดสินใจด าเนินการข้ันต่อไป  หลายองค์กรได้ด าเนินการ
ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  แต่ขาดการบูรณาการเข้ากับระบบบริหารงานบุคคล  การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึง
ขึ้นอยู่กับความถี่ของการรณรงค์  กลายเป็นภาระของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  แต่ไม่เกิดผลยั่งยืนเพราะยังไม่กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 

  การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปกครองและบริหารงานราชการ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล  ในการพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งมีความส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสามารถสรุปรายละเอียด
ของเนื้อหาที่ได้  ดังต่อไปนี้   

  การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ถ้าเราด าเนินการได้ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  กล่าวถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542  
กล่าวถึงธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบอยู่ 6 หลัก  คือ 

  ๑). หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ  ให้ทันสมัยและเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของ
สังคม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ  ข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมาย  มิใช่ตามอ าเภอใจ  หรือตามอ านาจของตัวบุคคล 
  ๒). หลักความโปร่งใส  ได้แก่  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็น
จริง  ทันเหตุการณ์  ตรงไปตรงมา  มีที่มาที่ชัดเจนและเท่าเทียม  มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนได้ 
  ๓). หลักการมีส่วนร่วม  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมเสนอความคิดเห็นใน
การตัดสินใจ  ปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่างๆ เช่น  การแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การ
แสดงประชามติ  นอกจากนี้ยังร่วมถึงการตรวจสอบ  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น 
  ๔). หลักความส านึกรับผิดชอบตรวจสอบได้  ได้แก่  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มี
ผู้รับผิดชอบ  ตระหนักในหน้าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของ
ตน 
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  ๕). หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
  ๖). หลักคุณธรรม  ได้แก่  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ส านึกในหน้าที่ของตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

  การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์  และการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าส่วน
ราชการต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ต้องมีแผนล่วงหน้า 
๒. แผนต้องมีรายละเอียด 
๓. ติดตามและประเมินผล 
๔. ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย  แผนการท างาน  ระยะเวลาแล้วเสร็จ  งบประมาณ / เผยแพร่ให้

ประชาชนทราบ 
๕. ต้องท าบัญชีต้นทุน 
๖. เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ประเมินความคุ้มค่า (ยุบ เลิกภารกิจ จัดท างบประมาณ  รวมทั้งผลกระทบทาง

สังคม) 
๗. การจัดซื้อจัดจ้าง 
๘. การปฏิบัติภารกิจ  อนุมัติ  อนุญาต  ให้ความเห็นชอบ (แจ้งผลภายใน 15 วัน) 

จากข้อมูลดังกล่าว  มีเจตนารมณ์พ้ืนฐานอยู่  ๕  ประการ  คือ 

๑). เพ่ือเป็นการประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ในการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานของรัฐ
อย่างกว้างขวาง  และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของหน่วยงานของรัฐอันจะน าไปสู่กระบวนการบริหารของรัฐที่
เป็นธรรม 

๒). เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง  ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

๓). เพ่ือความจ าเป็นในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภท  ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ  ประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชนและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

๔). เพ่ือส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้าหน้าที่  หน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและต่อประชาชน 

๕). เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  โดยการจ าแนกและจัดระบบเพ่ือให้การน าไปใช้ประโยชน์  และ
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สรุป  เมื่อเราได้น าหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารงานในระบบราชการการแล้ว  เราจะเห็นได้ว่า  เงินที่เรา
รับผิดชอบอยู่จะมีความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และประหยัด  เพราะถือว่าการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้  ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งในการปฏิบัติงาน 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
การบรรยายเรื่อง  แนวทางการน าหลักคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมมะ 

ของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติ 
บรรยายโดย  พระครูปริยัติสิริวัฒน์  เจ้าคณะอ าเภอสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

 
  ตอนที่ ๒ การบรรยาย  เรื่อง แนวทางการน าหลักคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมมะ 
ของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติ  การท าวัตรเย็นและการฝึกนั่งสมาธิ 
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  ศีล  คือ  เจตนา  การตั้งใจ  ที่จะงดเว้นกายทุจริต 3  (ไม่ฆ่าสัตว์ , ไม่ลักทรัพย์ , ไม่ประพฤติผิดในกาม)  และ
งดเว้นวจีสุจริต 4  (ไม่พูดเท็จ , ไม่พูดค าหยาบ , ไม่พูดส่อเสียด , ไม่พูดเพ้อเจ้อ) 
  ศีล  คือ  ความส ารวมระวัง  ปิดกั้นความชั่วและไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม 
  ศีล 5  มีดังนี้     1. ห้ามฆ่าสัตว์ 
    ๒. ห้ามลักทรัพย์ 
    ๓. ห้ามประพฤติผิดในกาม 
    ๔. ห้ามพูดเท็จ 
    ๕. ห้ามดื่มสุรา 
 
  ฆราวาส  แปลว่า  ผู้ด าเนินชีวติในทางโลก  ผู้ครองเรือนและธรรมคุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตทางโลก  ประกอบด้วย  ธรรมะ  4  ประการ  คือ 

1. สัจจะ  แปลว่า  จริง  ตรงแท้  มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน  เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน 
2. ทมะ  แปลว่า  ฝึกตน  ข่มจิตและรักษาใจ บังคับตัวเองเพ่ือลดและละกิเลสและรักษาสัจจะ 
3. ขันติ  แปลว่า  อดทน  อดกลั้น  ต่อการบีบบังคับของกิเลส 
4. จาคะ  แปลว่า  เสียสละ  บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน 

สรุป  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคุณธรรม  จริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  ดังนี ้

ในการจัดโครงการคุณธรรม  จริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ได้มีบุคลากรในหน่วยงานของเทศบาล
ต าบลกุดไหเข้าร่วมโครงการทั้งหมด   ๙๐  คน  เพศหญิง   จ านวน   ๓๓  คน    เพศชาย   จ านวน   ๕๗   คน  ซึ่งมีความ    
พึงพอใจต่อโครงการคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งสิ้น  ๕  ระดับ 

๑). ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้คะแนน 1 
๒). ระดับความพึงพอใจน้อย          ได้คะแนน 2 
๓). ระดับความพึงพอใจปานกลาง ได้คะแนน 3 
๔). ระดับความพึงพอใจมาก    ได้คะแนน 4 
๕). ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้คะแนน 5 
ก. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ๑). การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
   ๒). การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ 
   ๓). ชว่งเลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
   ๔). ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 
ข. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   5). การได้รับการอธิบาย  ชี้แจง  แนะน าที่ดีจากบุคลากรที่ให้บริการ 
   6). การอ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ 
   ๗). ความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 
   ๘). กริยามารยาท  และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   ๙). วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน  สื่อความหมายได้เหมาะสม 
   ๑๐). เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม 
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ค. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ๑๑). ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดโครงการ 
   ๑๒). เอกสารประกอบ / วัสดุอุปกรณ์  มีเพียงพอต่อความต้องการ 
   ๑๓). เอกสารประกอบครอบคลุมเนื้อหาของโครงการ 
   ๑๔). โสตทัศนอุปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ 
   ๑๕). ความเหมาะสม / เพียงพอของอาหาร / อาหารว่าง 
ง. ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ 
    ๑๖). ความพร้อมของวิทยากรในการให้ความรู้ 
    ๑๗). วิทยากรมีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษเข้าใจง่ายเหมาะสม 
    ๑๘). วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ตามล าดับขั้นตอนและชัดเจน 
    ๑๙). วิทยากรดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 
จ. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
    ๒๐). ประโยชน์และความรู้ทีไ่ด้จากการเข้าร่วมโครงการ 
    ๒๑). ความรู้ทีไ่ด้รับก่อนเข้าร่วมโครงการ 
    ๒๒). ความรู้ทีไ่ด้รับหลังเข้าร่วมโครงการ 
ฉ. ด้านการน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ 
    ๒๓). สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
 สรุป  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๑   
 

 


